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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce Kamenný Most bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.12.2015
uznesením č. 96/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 26.08.2016 uznesením č. 176/2016
- druhá zmena schválená dňa 17.10.2016 uznesením č. 185/2016
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 214/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 18.01.2017 uznesením č. 225/2017.

Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

337 356,00

365 582,89

337 356,00
0,00
0,00
337 356,00

359 714,89
1 498,00
4 370,00
365 582,89

256 836,00
58 910,00
21 610,00
337 356,00

303 282,44
30 526,00
31 774,45
365 582,89
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
365 582,89

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

382 253,87

104,56 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 365 582,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
382 253,87 EUR, čo predstavuje 104,56 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
359 714,89

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

376 385,87

104,63 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 359 714,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
376 385,87 EUR, čo predstavuje 104,63 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
215 891,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

229 311,59

106,22 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 215 891,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 229 311,59 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 66 661,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 62 284,27 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49 043,35 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 13 058,16 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 182,76
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 62 284,27 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 484,47 EUR, a z toho za predošlé roky 876,42 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 956,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 955,83 €, čo je 99,98 %
plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 168,26 € a z toho za predošlé
roky 58,26 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 154,00 €, čo je 102,67 %
plnenie.
K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívania verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a poplatok za hrobové miesta
Z rozpočtovaných 10 859,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 10 858,63 €, čo
predstavuje 99,9 % plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad za rok 2016 vo
výške 5 496,27 € a z toho za minulé roky vo výške 3 459,58 €.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
40 805,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

42 340,38

103,76 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 35 138,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 36 697,20 EUR, čo
je 104,44 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 159,60 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 35 036,59 EUR, príjem z prenajatých strojov
a prístrojov v sume 1 501,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 266,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 242,50 EUR, čo je
98,96 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6 069,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

7 698,69

128,85 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 069,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 698,69 EUR, čo predstavuje 128,85 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 26 022,92 EUR bol skutočný príjem vo výške 26 022,92
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výsk. SR
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor

Suma v EUR
1 898,82
345,51
10,60
441,21
1 250,00
1 302,00
365,75
19 569,35
700,00
Zaslané priamo na
Spoločný úrad
Svodín
Zaslané priamo na
Spoločný úrad
Svodín
Zaslané priamo na
Spoločný úrad
Svodín

Účel
Na náklady MATRIKY
Na náklady REGOBu
Na náklady REGISTRA ADRIES
Na náklady spojených volieb do
NR SR
Projekt “Zdravie na tanieri“
Na
Dotácia na stravné pre deti v hmot.
Projekty §52 a §54 „Šanca na
zamestnanie“
Na technické vybavenie DHZO
Životné prostredie
Úsek stavebného poriadku
Dopravné

Okresný úrad Nové Zámky

139,68 Odmena skladníka CO
SPOLU
26 022,92
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 498,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 498,00

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 498,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 498,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 000,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 498,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 498,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
4 370,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

4 370,00

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 370,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 4 370,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
365 582,89

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

346 646,11

94,82 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 365 582,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 346 646,11 EUR, čo predstavuje 94,82 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
303 282,44

Skutočnosť k 31.12.2016

283 479,30

% čerpania

93,47 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 303 282,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 283 479,30 EUR, čo predstavuje 93,47 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 115 637,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume103
670,58 EUR, čo je 89,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej školy a školskej jedálne.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 39 218,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
39 195,31 EUR, čo je 99,94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 136 655,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
128 841,61 EUR, čo je 94,28 % 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 výdavkov 5 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
5 414,86 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 38 131,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
38 131,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
30 526,00

Skutočnosť k 31.12.2016
31 392,74

% čerpania
102,84 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 526,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 31 392,74 EUR, čo predstavuje 102,84 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba parkoviska pri Materskej škole
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 28 973,74 EUR, čo
predstavuje 28 973,74 % čerpanie.
b) Rozhlasový pult – audio mixér
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 419,00 EUR,
čo predstavuje 96,76 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
31 774,45

Skutočnosť k 31.12.2016
31 774,07

% čerpania
100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 774,45 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 31 774,07 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 774,07 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 29 949,62 EUR, čo predstavuje
94,26 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

376 385,87
283 479,30
92 906,57
1 498,00
31 392,74
-29 894,74
63 011,83
0,00
63 011,83

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
Príjmové finančné operácie

4 370,00

Výdavkové finančné operácie

31 774,07

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-27 404,07
382 253,87
346 646,11
35 607,76
19 972,99
15 634,77

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 63 011,83 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, z tohto prebytku vylučujú :
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 5 942,99 EUR,
b) prijaté finančné zábezpeky bytov v bytovkách č.557, č.558, č.560 (cudzie zdroje) vo
výške 14 030,00 €,
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 navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
1 563,48 EUR.

4. 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
Stav k 01.01.2016
Navrhovaný prírastok - z prebytku rozpočtu za
uplynulý rozpočtový rok
Stav k 31.12.2016

Suma v EUR
0,00
3 196,38
3 196,38
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a vnútorná smernica o sociálnom fonde
Obce Kamenný Most.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
1 207,21
Prírastky - povinný prídel - 1,25 % OcÚ
677,77
- povinný prídel - 1,25 % MŠ a ŠJ
465,12
Úbytky - závodné stravovanie
563,42
KZ k 31.12.2016
1 786,68
Obec tvorila v roku 2016 sociálny fond vo výške 1,25 % vyplatených miezd zamestnancov vo
výške 1 142,89 €.
Obec čerpala sociálny fond v celej výške 563,42 € na príspevky na stravovanie.
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.
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
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
4 274,66
1 840,43
172,10
5 942,99

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 538 429,44
2 451 057,08

KZ k 31.12.2016 v EUR
2 570 185,70
2 440 429,07

0,00
2 260 977,84
190 079,24
86 361,68

0,00
2 251 345,64
189 083,43
127 377,28

8,01
0,00
0,00
7 258,88
79 094,79
0,00
0,00
1 010,68

88,00
1 176,84
0,00
14 128,85
111 983,59
0,00
0,00
2 379,35
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 538 429,44
1 475 634,55
0,00
0,00
0,00
1 435 313,16
623 568,25

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2016 v EUR
2 570 185,70
1 556 771,19
0,00
4,19
0,00
1 475 634,55
586 851,92

8 773,59
0,00
566 565,29
12 012,65
36 216,72
439 226,64

0,00
0,00
546 575,45
12 399,75
27 876,72
426 562,59

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, iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

833,53
5 986,95
3 886,72
732,55
0,00
27 876,72
546 575,45
960,00
586 851,92

z toho po lehote
splatnosti

833,53
5 986,95
3 886,72
732,55
0,00
27 876,72
546 575,45
960
586 851,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2016
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/405/2006. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecných bytoviek 2x6 BJ.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru
a splátky úrokov boli mesačné.
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba
2x6BJ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

432 682,73

13 618,12

3 082,16

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

295 755,70

Rok
splatnosti

r. 2036

Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/400/2011. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky 7BJ. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky
úrokov boli mesačné.
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba 7BJ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

233 928,53

7 991,50

2 341,22

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

225 937,03

Rok
splatnosti

r. 2041
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Splátka istiny sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 535 722,73 €. Na
tomto účte je zaúčtovaná finančná zábezpeka od nájomníkov obecných bytoviek vo výške
14 030,00 €.
Veriteľ

Prima banka

Účel

Parkovisko pri
7BJ

Výška
poskytnutého
úveru

50

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

8 340,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

933,56

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

27 876,72

Rok
splatnosti

r.

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na výstavbu parkovacej plochy pri 7 bytovke. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, 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.
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
338 682,62 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0,00 EUR
Spolu
338 682,62EUR
- z toho 60 %
203 209,57 EUR
- z toho 25 %
84 670,55 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
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

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

27 876,72 EUR
521 692,73 EUR
549 569,45 EUR
521 692,73 EUR
27 876,72 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)

27 876,72
338 682,62
8,23 %
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)

36 306,56
338 682,62
10,71 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
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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. 4/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-1-

M.A.G. občianske združenie
Vydra občianske združenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

500,00
200,00

0,00
0,00

500,00
200,00

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015
o poskytovaní dotácií právnickým, fyzickým osobám a podnikateľom.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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 nemá zriadenú príspevkovú organizácu ani rozpočtovú organizáciu.
Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a
transferov

Na MATRIKU
Na REGOB
Na REGISTER ADRIES
Na náklady spojených
volieb do NR SR
Ministerstvo školstva, vedy, Projekt
„Zdravie
na
výsk. SR
tanieri“
Okresný úrad Nitra, odbor Na predškolskú výchovu
školstva
Úrad práce sociálnych vecí Dotácia na stravné pre deti
a rodiny
v HM

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1 898,82
345,51
10,60
441,21

1 898,82
345,51
10,60
441,21

250,00

1 250,00

1 302,00

1 302,00

365,75

365,75
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Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
Okresný úrad Nové Zámky

Projekty §52 a §54 „Šanca
19 569,35
na zamestnanie“
Na technické vybavenie
700,00
DHZO
Odmena skladníka CO
139,68
SPOLU
26 022,92
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

19 569,35
700,00
139,68
26 022,92

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/405/2006. Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo
zmluvy 404/400/2011. Sú to nebankové dlhodobé úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných
bytoviek s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke.
P.č.

1.
2.

Poskytovateľ

ŠFRB
ŠFRB

Výška prijatého
nebankového úveru

Výška zaplatenej
istiny

432 682,73 €
233 928,53 €

Zostatok dlhodobého
záväzku voči ŠFRB
k 31.12.2016

295 755,70 €
225 937,03 €

136 927,03€
41 772,97€

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Spoločný stavebný úrad Svodín
Združenie obcí Nána, Kamenín,
Kamenný Most
CVČ Štúrovo
Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálne združenie miest a obcí
Južný región

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

3 402,10
1 000,00

3 402,10
1 000,00

0,00
0,00

312,76
172,75
135,72

312,76
172,75
135,72

0,00
0,00
0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec má zostavenú a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4, ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5 528,22 EUR.
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