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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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015uznesením č.57/12/2015. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 08.04.2016 uznesením č. 63/04/2016 

- druhá zmena schválená dňa 28.07.2016 uznesením č. 71/07/2016 

- tretia zmena schválená dňa 28.07.2016 uznesením č. 71/07/2016 

- štvrtá zmena schválená dňa 28.07.2016 uznesením č. 71/07/2016 

- piata zmena schválená dňa 28.07.2016 uznesením č. 71/07/2016 

- šiesta zmena schválená dňa 28.07.2016 uznesením č. 71/07/2016 

- siedma zmena schválená dňa 28.10.2016 uznesením č. 79/10/2016 

- ôsma zmena schválená dňa 28.10.2016 uznesením č. 79/10/2016 

- deviata zmena schválená dňa 28.10.2016 uznesením č. 79/10/2016 

- desiata zmena schválená starostom obce dňa 04.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 

10/2016 

 

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 518481 552109 

z toho :   

Bežné príjmy 475981 493740 

Kapitálové príjmy 40000 40000 

Finančné príjmy 2500 18369 

   

Výdavky celkom 518481 552109 

z toho :   

Bežné výdavky 469350 502978 

Kapitálové výdavky 37131 37131 

Finančné výdavky 12000 12000 

   

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 
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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 

552109 556602,95 98,95 

V tabuľke stĺpec 2, riadok 2 skutočnosť sú uvedené rozpočtované príjmy aj nerozpočtované 

príjmy -mimorozpočtové prostriedky a mimorozpočtové pohyby. Skutočnosť mimorozpočtových 

pohybov k 31.12.2016 bola vo výške 10289,07 EUR (strava ŠJ).  

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 552109 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 546313,88 EUR, čo predstavuje  98,95 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

493740 528944,49 107,13 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 493740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

528944,49 EUR, čo predstavuje  107,13 % plnenie.  

Skutočnosť mimorozpočtových pohybov k 31.12.2016 bola vo výške 10289,07 EUR (strava ŠJ). 

a) daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

282328 303649,86 107,55 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 260248 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 276504,26 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 106,25 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12540 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16785,71 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 133,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8757,33 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 7963,78 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 64,60 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1809,85 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na 

dani z nehnuteľností v sume 2696,61 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 573,51 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 114,70 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 54,78 EUR. 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 74,90 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 9040 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9786,38 EUR, čo je 

108,26 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1012,18 EUR za nedoplatky 

z minulých rokov. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad v sume 12050,89 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

18260 19862,23 114,37 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7327,53 EUR, čo je 

100,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 178,77 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7148,76 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby z toho: 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2605,50 EUR, čo je 

113,28 % plnenie.  

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

Z rozpočtovaných 8660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9929,20 EUR, čo je 

114,66 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1410 5051,10 358,23 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1410 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5051,10 

EUR, čo predstavuje 358,23 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, refundácií a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 191742 EUR bol skutočný príjem vo výške 200381,30 

EUR, čo predstavuje 104,51 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

IApOP ZaSI 13634,48 TSP a ATSP 

Recyklačný fond 471 Recyklačný príspevok 

OÚ, odbor školstva Prešov 137984 Školstvo ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1624 Vzdelávacie poukazy ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 2934 SZP - ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1248 MŠ 5.ročné deti  

OÚ, odbor školstva Prešov 57 Príspevok na učebnice 

OÚ, odbor školstva Prešov 2500 Škola v prírode 

ÚPSVaR Prešov 4183,51 Strava HN 

ÚPSVaR, Prešov 730,40 Školské potreby HN 

ÚPSVaR, Prešov 747 Výkon osobitného príjemcu 

ÚPSVaR, Prešov 28829,86 Osobitný príjemca 

MV SR, OU, Prešov 355,74 REGOB 

MV SR, OU, Prešov 15,40 Register adries 

MV SR, OU, ŽP, Prešov 100,83 Starostlivosť o životné prostredie 

OU, OVVS, Prešov 966,08 Voľby do NR SR 

PSK, Prešov 2000 Dotácia z VÚC - kultúra 

DPO SR 2000 Dotácia pre DHZ 

 

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

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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2. Kapitálové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

40000 0 0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 40000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 

EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery v roku 2016. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

18369 17369,39 94,56 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18369 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 17369,39  EUR, čo predstavuje  94,56 % plnenie.  

V roku 2016 bola prijatá splátka poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre DHZ Kojatice na 

základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 13.07.2015 v sume 1500 EUR. 

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15869,39  EUR v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

552109 494069,57 89,49 

 

V tabuľke stĺpec 2, riadok 2 skutočnosť sú uvedené rozpočtované výdavky aj nerozpočtované 

výdavky -mimorozpočtové prostriedky a mimorozpočtové pohyby. Skutočnosť 

mimorozpočtových pohybov k 31.12.2016 bola vo výške 10153,03 EUR (potraviny ŠJ).  

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 552109 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 483916,54 EUR, čo predstavuje 87,65 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

502978                   471156,54 93,67 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 502978 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 

471156,54 EUR, čo predstavuje 93,67 % čerpanie.  

Skutočnosť mimorozpočtových pohybov k 31.12.2016 bola vo výške 10153,03 EUR (potraviny 

ŠJ). 
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 210608 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

207431,43 EUR, čo je 98,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov TSP a TP, pracovníkov školstva a školských zariadení. Zníženie čerpania výdavkov 

bolo zapríčinené PN starostu obce. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 70047 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

73869,75EUR, čo je 105,46 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 177043 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

142920,58 EUR, čo je 80,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ZŠ, 

MŠ, ŠKD, ŠJ, TSP, kultúrne služby, rekreačné a športové služby, spoločenské služby, ochrana 

pred požiarmi, nakladanie s odpadmi, rozvoj obcí, verejné osvetlenie, cestná doprava a i.. V tom 

sú výdavky na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 44630 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 46547,91 

EUR, čo predstavuje 104,30 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 650 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 386,87 EUR, 

čo predstavuje 59,52 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

2. Kapitálové výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

37131 760 2,05 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 37131 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 760 EUR, čo predstavuje  2,05 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Projektová dokumentácia VO Šarišské Lužianky IBV 6xRD 

Z rozpočtovaných  1000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 388 EUR, čo 

predstavuje 38,80 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

12000                   12000                100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12000 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 12000 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 



                                                                   8 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12000 EUR na splácanie istiny z prijatého 

úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12000 EUR, čo predstavuje 100 %.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 539233,56 

Bežné výdavky spolu 481309,57 

Bežný rozpočet 57923,99 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 760,00 

Kapitálový rozpočet  -760,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 57163,99 

Vylúčenie z prebytku  -15095,69 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 42068,30 

Príjmové finančné operácie  17369,39 

Výdavkové finančné operácie 12000,00 

Rozdiel finančných operácií 5369,39 
PRÍJMY SPOLU   556602,95 

VÝDAVKY SPOLU 494069,57 

Hospodárenie obce  62533,38 
Vylúčenie z prebytku 15095,69 

Upravené hospodárenie obce 47437,69 

 

Prebytok rozpočtu v sume 57163,99 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 

a podľa osobitných predpisov v sume 15095,69 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu  42068,30 EUR  

 

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 5369,39  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 5369,39 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 15095,69 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  13879,51 EUR, 

- osobitný príjemca v sume 1149,78 EUR, 

- výkon osobitného príjemcu v sume 66,40 EUR, 
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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 

47437,69 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  2178,36       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

7243,46      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 9421,82       

 

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 a Vnútorná smernica zo dňa 

1.1.2015. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 220,33   

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    1788,86                                     

  

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     261,80   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2016 1747,39 

 

 

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 1214518,99 1210456,51 

Neobežný majetok spolu 1112467,57 1062020,26 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 2539,50 1214,46 
Dlhodobý hmotný majetok 914837,25 865714,98 
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Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 102051,42 148436,25 
z toho :   
Zásoby 177,98 112,90 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  15526,66 15312,58 
Finančné účty  79346,78 127510,77 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 7000,00 5500,00 

Časové rozlíšenie    

 

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 1214518,99 1210456,51 

Vlastné imanie  687137,09 714097,83 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  687437,09 714097,83 

Záväzky 66260,19 57578,87 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13547,91 15095,69 
Dlhodobé záväzky 220,33 1747,39 
Krátkodobé záväzky 25491,95 25735,79 
Bankové úvery a výpomoci 27000,00 15000,00 

Časové rozlíšenie 460821,71 438779,81 

 

 

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:     

- dodávateľom 3360,04 3360,04  

- zamestnancom 12646,44 12646,44  

- poisťovniam  7892,93 7892,93  

- daňovému úradu 1540,94 1540,94  

- štátnemu rozpočtu 15095,69 15095,69  

- bankám 15000,00 15000,00  

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 2042,83 2042,83  

Záväzky spolu k 31.12.2016 57578,87 57578,87  

 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Poskytovateľ 

úveru  

 

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 

 

VÚB a. s., 

pobočka Prešov 

dlhodobý 60000,00 12000,00 386,87 15000,00 r. 2018 

Obec spláca bankový úvere z VÚB a. s., pobočka Prešov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 

do r. 2018, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 
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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 v roku 2015:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12           501396,01 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12       23631,56 EUR 

Spolu           525027,57 EUR  

- z toho 60 % 315016,54 EUR 

- z toho 25 % 131256,89 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 

- zostatok istiny z bankových úverov  15000,00 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce    15000,00 EUR 

 
Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2015 
§ 17 ods.6 písm. a) 

15000,00 525027,57 2,8 % 

 

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) 

12000,00 525027,57 2,3 % 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení 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. 
 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub Kojatice – bežné výdavky 8000,00 EUR 8000,00 EUR 0 

Stolnotenisový oddiel Kojatice – bežné 

výdavky 

378,10 EUR 378,10 EUR 0 

ZO Únie žien Slovenska Kojatice – bežné 

výdavky 

500,00 EUR 500,00 EUR 0 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 29/2013 

o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nemá 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 a založené právnické osoby t.j. rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, obchodné spoločnosti. 

 

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 ) 

použité do 

3/2017 

alebo vrátené  

v roku  2016 

- 5 - 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Školstvo ZŠ – normatív - BV 137984,00 124395,70 13588,30 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Vzdelávacie poukazy  ZŠ - BV 1624,00 1624,00 0 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

SZP – ZŠ - BV 2934,00 2934,00 0 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Príspevok na učebnice ZŠ - BV 57,00 57,00 0 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Škola v prírode ZŠ - BV 2500,00 1700,00 800,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Dotácia na 5.ročné deti MŠ - BV 1248,00 1248,00 0 

ZP vratka RZZP ZŠ rok 2015 291,21 0 291,21 

ÚPSVaR, Prešov Strava deti HN - BV 4183,51 3904,48 279,03 

ÚPSVaR, Prešov Školské pomôcky deti HN - BV 730,40 730,40 0 

ÚPSVaR, Prešov Výkon osobitného príjemcu- BV 747,00 680,60 66,40 

ÚPSVaR, Prešov Osobitný príjemca – BV 28829,86 27680,08 1149,78 

MV SR,OU Prešov REGOB - BV 355,74 355,74 0 

MV SR,OU Prešov Register adries - BV 15,40 15,40 0 

MV SR, OUŽP, 

Prešov 

Starostlivosť o životné 

prostredie - BV 

100,83 

 

100,83 0 

OU, OVVS, Prešov Voľby do NR SR 966,08 966,08 0 

DPO SR,Bratislava Dotácia pre DHZ Kojatice - BV 2000,00 2000,00 0 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Prešov:  

-CVČ, Októbrová 30 

 

147,25 EUR 

 

147,25 EUR 

 

0 

 

Finančné vysporiadanie voči školám založených cirkvou 

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
RKC arcibiskupstvo, 

Košice:  

-CVČ GSM, Prešov 

 

 

62 EUR 

 

 

62 EUR 

 

 

0 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
VÚC Prešov – dotácia na 

kultúru z PSK – bežné 

výdavky 

 

 

2000,00 EUR 

 

 

2000,00 EUR 

 

 

0 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu      

    
Obec Kojatice uznesením Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach č.32/12/2013-B/4 zo dňa 

12.12.2013 v súlade s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p., neuplatňuje programový rozpočet. 

 

V Kojaticiach 15.05.2017 

 

 

Vypracovala: Monika Marusinová 

 

 

Predkladá:  Anton Aštary 

  starosta obce 

 

 

 

 


