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Záverečný účet Obce Váhovce za rok 2016. 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec v roku 2016 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 29.12.2015 uznesením 

č.122/2015 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena   schválená dňa 25.04.2016 uznesením č 142  RO č.1 

- druhá zmena schválená dňa 25.04.2016 uznesením č. 143 RO č. 2 

- tretia zmena  schválená dňa 31.05.2016 uznesením č. 149 RO č.3 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2016 uznesením č. 164 RO č.4 

- piata zmena  schválená dňa 09.09.2016 uznesením č. 176 RO č.5,6 

- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2016 uznesením č. 189 RO č.7,8 

- siedma zmena   – rozhodnutie starostu zo dňa 30.12.2016 RO č.9  

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách 

 

 

 

 
 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1.035.762,00 1.208.936,61 

z toho :   

Bežné príjmy 1.001.458,00 1.115.452,00 

Kapitálové príjmy 0,00 1.596,00 

Finančné príjmy 34.054,00 91.153,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 250,00 735,61 

Výdavky celkom 1.035.762,00 1.109.412,84 

z toho :   

Bežné výdavky 742.027,00 760.283,46 

Kapitálové výdavky 54.718,00 62.160,00 

Finančné výdavky 42.873,00 42.877,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 196.144,00 244.092,38 

Rozpočet obce 0,00 99.513,77 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1.208.936,61 1.134.188,93 93,8 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

638.015,00 629.640,07 97,7 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 547.155,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 547.154,60 , čo predstavuje plnenie na 

100,0 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 47.215,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 46.057,24 EUR, 

čo je 97,5 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36.248,24 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 9.800,45 EUR a dane z bytov boli v sume 7,55 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  17.852,88  EUR. 

c) Daň za psa  907,98 EUR 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1.194,50 EUR 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 34.084,10 EUR 

f) Za dobývací priestor: 241,65 EUR 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

142.622,00 142.250,92 99,7 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 142.622,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 142.250,92 

EUR, čo je 99,7 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 4.700,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 1.740,35 EUR, príjem z úhrad za vydobyté nerasty  v sume 

3500,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 101.747,04 EUR, 

dary v sume 0,00 Eur , z prenájmu strojov v sume 810,00 Eur. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 9.153,05 EUR 

Pokuty za porušenie predpisov : 120,00 EUR 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 8.489,56 EUR 

Poplatky za MŠ a ŠKD: 1.609,30 EUR 

Úroky z tuzemských úverov: 17.53 EUR 

Príjem od cudzích stravníkov: 5.531,79 EUR 

Z výťažkov z lotérií : 452,15 EUR 

Iné príjmy: 4.380,15 EUR 

Dobropisy:  0 EUR 

 

 

 

 



3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

334.815,00 334.813,14                     100,0             

 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. ÚPSVaR  29.337,98 Absolventská prax, nezamestnanosť 

2. Ministerstvo vnútra 1.331,85 Voľby 

3. Krajský stavebný úrad 1.986,48 Spoločný stavebný úrad 

4. Krajský školský úrad 286.465,00 Školstvo 

5. Obvodný úrad   3.001,00 Matrika 

6. Obvodný úrad   704,88 Evidencia obyvateľstva 

7. ÚPSVaR  3.604,00 Stravné  a šk.potr.pre deti v HN 

8. ÚPSV a R 258,72 Rodinné prídavky 

9. Recyklačný fond 1.788,00 Recyklácia odpadov 

10. Ministerstvo vnútra 199,79 Životné prostredie 

11. Obvodný úrad 92,28 Miestne komunikácie 

12. Okresný  úrad 194,77 Odmena skladníka CO 

13. Obvodný úrad   10,60 Register adries 

14. Dobrovoľná pož.ochrana SR 3.000,00 Dotácia PO 

15. Ministerstvo vnútra 2.837,79 ROEP 

 

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

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1.596,00 1.596,00 100,0 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Nemali sme. 

 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných  1.596,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.596,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

b) Granty a transfery – nemali sme 

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

91.153,00 25.153,19 27,6 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  



 

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky z roku 2015 zo ŠR v sume 25.153,19EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z...  

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

735.61 735,61           100,0      

 

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Školský klub detí :      128,70 Eur 

Príjmy z vratiek: 606,91 EUR 

 

Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0                   0                0 

 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1.109.412,84 973.936,28 87,8 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

760.283,46 624.808,26 82,2 

 

 

 

 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 212.022,00 170.119,31 80,2 

Finančná a rozpočtová obl.kontrolor 4.994,00 4.865,10 97,4 

Iné všeobecné služby (matrika) 3.001,00 3.001,00 100,0 

Transakcie verejného dlhu 11.235,00 11.234,80 100,0 

Civilná obrana 1.092,00 644,77 59,0 

Ochrana pred požiarmi 16.620,00 10.857,59 65,3 

Lesníctvo 1.613,00 1.435,58 89,0 

Verejný poriadok 0 0 0 

Všeobecná pracovná oblasť 35.153,00 33.961,25 96,6 

Veterinárna oblasť 1.800,00 840,00 46,7 

Cestná doprava 1.250,00 888,14 71,1 

Nakladanie s odpadmi 80.488,00 64.105,20 79,6 



Ochrana životného prostredia 16.947,00 3.292,27 19,4 

Verejné osvetlenie 13.000,00 10.288,74 79,1 

Bývanie a občianska vybavenosť 2.700,00 2.027,58 75,1 

Rozvoj obci 39.172,00 23.373.34 59,7 

Spoločný stavebný úrad 2.129,00 2.128,55 100,0 

Zdravotníctvo 1.600,00 568,85 35,6 

Rekreácia ŠA  56.114,00 48.791,36 87,0 

Ostatné kultúrne služby 31.850,00 24.691,37 77,5 

Vysielacie a vydavateľské služby 1.340,00 0,00 0,0 

Náboženské a iné spol.služby 18.698,00 15.779,78 84,4 

Vzdelávanie - predškolská výchova 98.704,00 91.395,57 92,6 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 64.121,46 64.118,80 100,0 

Vzdelávanie - školské stravovanie  26.829,00 22.801,49 84,9 

Zariadenia pre záujmové vzdel.-klub 8.028,00 7.635,99 95,1 

Sociálne zabezpečenie-Klub dôch. 3.000,00 2.231,83 74,4 

Sociálne zabezpečenie-Op.služba 3.179,00 126,00 3.9 

Sociálne zabezpečenie-HN detí 3.604,00 3.604,00 100,0 

Spolu 760.283,46 624.808,26 82,2 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných294.391,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 262.962,53 

EUR, čo je 89,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, OZ, komisií,  

kontrolóra, matriky, evidencie obyvateľstva, rozvoja obci, životného prostredia, rekreačného 

športu, náboženskej služby,  opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov 

školstva s výnimkou právnych subjektov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 103.479,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 90.766,32 

EUR, čo je 87,7 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 317.534,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 257.783,46 

EUR, čo je 81,2 % 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. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 33.644,,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 31.437,38 

EUR, čo predstavuje 93,4 % čerpanie. 

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

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  11.235,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11.234,80 

EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.  

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

62.160,00 62.159,36 100,0 

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 



Nábož.a spol.služby 3.456,00 3.456,00 100,0 

Rozvoj obci 52.976,00 52.976,00 100,0 

Ostatné kultúrne služby 5.728,00 5.728,00 100,00 

Spolu 62.160,00 62.159,36 100,0 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a)Náboženské a spoločenské služby 

Ide o nasledovné investičné akcie:  
- Nákup katafalku v sume 3.456,00 EUR 

b)Rozvoj obci 

Ide o nasledovné investičné akcie:  

-  Nákup pozemkov v sume 52.976,00 EUR 

c) Ostatné kultúrne služby 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- Nákup detského ihriska v sume: 5.728,00 EUR 

3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

42.877,00 42.876,28                100,0  

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných 42.877,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2016 v sume 42.876,28 EUR, čo predstavuje 100,0 %. 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

244.092,38 244.092,38                100,0 

 

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola         236.030,18     EUR 

ŠKD                             8.062,20     EUR  

Kapitálové výdavky:  

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0                   0                0 

 

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                  0       EUR 

ŠKD                                                  0                EUR   

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1.107.439,74 

z toho : bežné príjmy obce  1.106.704,13 

             bežné príjmy RO 735.61 



Bežné výdavky spolu 868.900,64 

z toho : bežné výdavky  obce  624.808,26 

             bežné výdavky  RO 244.092,38 

Bežný rozpočet 238.539,10 

Kapitálové  príjmy spolu 1.596,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1.596,00 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 62.159.36 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  62.159,36 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -60.563,36 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 177.975,74 

Vylúčenie z prebytku  19.705,53 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 158.270,21 

Príjmy z finančných operácií  25.153,19 

Výdavky z finančných operácií 42.876,28 

Rozdiel finančných operácií -17.723,09 
PRÍJMY SPOLU   1.134.188,93 

VÝDAVKY SPOLU 973.936,28 

Hospodárenie obce  160.252,65 
Vylúčenie z prebytku 19.705,53 

Upravené hospodárenie obce 140.547,12 

 
 

 

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b ) /rozdiel bežných 

a kapitálových príjmov a výdavkov/  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

predstavuje sumu +177.975,74 €, z toho :  

Bežný rozpočet je prebytkový v sume 238.539,10 €  . Schodok kapitálového rozpočtu v sume 

-60.563.36 a schodok finančných operácií v sume -17.723,09 € je krytý z prebytku bežného 

rozpočtu. 

    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 :  

-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.114.11 € , a to na prenesené kompetencie na 

úseku školstva, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovení §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. 

- nevyčerpané prostriedky  z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume  4.591,42 € EUR.  

Vzhľadom k tomu, že obec vykázala po vykonaní vyššie uvedených úprav za rok 2016 

prebytok    hospodárenia, rezervný fond sa vytvára.      
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 

vo výške 140.547,12 Eur. 

 



 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  40.128,54 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 168.473,67 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu  0 

               - krytie schodku FO 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2016 208.602,21 

 
 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 119,87 

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                    2.265,33 

               - povinný prídel -        %                       0 

               - ostatné prírastky 0     

Úbytky   - závodné stravovanie                     0   

               - regeneráciu PS, dopravu               0    

               - dopravné                           0  

               - ostatné úbytky                                                2.300,59 

KZ k 31.12.2016 84,61 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR  (zost.cena) 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Majetok spolu 4.037.924,78 4.001.104,80 



Neobežný majetok spolu 3.719.407,00 3.545.577,32 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1.155,00 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3.323.410,33 3.150.735,65 

Dlhodobý finančný majetok 394.841,67 394.841,67 

Obežný majetok spolu 317.626,31 454.463,85 

z toho :   

Zásoby 479,08 852,17 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14.966,69 13.169,15 

Dlhodobé pohľadávky 0  

Krátkodobé pohľadávky  23.005,30 26.064,67 

Finančné účty  279.175,24 414.377,86 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  891,47 1.063,63 

 

 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4.037.924,78 4.001.104,80 

Vlastné imanie  2.055.398,45 2.127.648,01 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  2.055.398,45 2.127.648,01 

Záväzky 1.226.047,75 1.165.416,80 

z toho :   

Rezervy  2500,00 2.600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 28.221,43 15.114,11 

Dlhodobé záväzky 1.104.228,08 1.059.466,20 

Krátkodobé záväzky  91.098,24 88.236,49 



Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 756.478,58 708.039,99 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom                       11.171,64 EUR 

- prijaté preddavky - jedáleň             581,04 

                                         - bytovky                    749,59 

-  voči zamestnancom           17.276,99  

-  voči soc.poisťovni a zdrav.poisťovniam      10.893,26 

-  voči daňovému úradu            3.367,36    

      -  nevyčerpaná dotácia zo ŠR                          15.114,11   

      -  iné záväzky                                      328,99 

      -  záväzky jedáleň                                                 656,14 

      -  záväzok zo sociálneho fondu                            244,67 

- voči ŠFRB- dlhodobý úver byty            1.000.612,51 

-                   - krátkodobý úver byty              43.375,88 

- finančná zábezpeka - byty                            58.609,02                  

- fond opráv             30.113,03        

- rezerva na audit                                              2.600,00 

SPOLU:        1.195.694,23 EUR 

 

 

Obec uzatvorila päť Zmlúv o úvere na výstavbu nájomných bytov. Úvery sú dlhodobé 

s dobou splatnosti 30 rokov, splátky úveru a úrokov sú mesačné. 

 

P.č.  Výška prijatého úveru Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Splatnosť 

 

1. 2x4BJ 

(2003) 

265.551,35 € 1,2 % Záložné právo 171.335,41 r. 2034 

2. 12 BJ 

(2005) 

333.632,07 € 1 % Záložné právo 230.696,14 r. 2036 

3. 14 BJ 

(2008) 

385.945,69 € 1 % Záložné právo 293.005,73 r. 2038 

4. 7BJ 

(2010) 

279.531,00 € 1% Záložné právo 228.272,09 r. 2040 

5. 4BJ 

(2014) 

129.350,00 1% Záložné právo 120.679,02 r.2044 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – nemáme zriadené 
 

 

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.2/2005 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. – z vlastných zdrojov 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub Váhovce- bežné výdavky 26.800,00 EUR 26.800,00 EUR 0 

Csemadok – bežné výdavky 510,00 EUR 510,00 EUR 0 

 

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

2/2005 o dotáciách. 

 

10. Podnikateľská činnosť  - nevykonáva 

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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ŠKD 8.208,70EUR 8.208,70 EUR 0 

ZŠ s VjM 2.376,45EUR 2.376,45EUR  0 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s VjM 233.504,23 233.504,23 EUR 0 

 



Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

-------------------------    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

-------------------------    

 

- prostriedky vlastné 

 

Príspevková 

organizácia 

Vlastné finančné 

prostriedky 

Čerpanie finančných 

prostriedkov 

Rozdiel  

--------------------------    

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

-------------------------    

 

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 - 

ÚPSVaR  Zamestnanie dlhodobo nezamestn. 29.337,98 29.337,98 0 

Krajský 

školský úrad  

Školstvo, MŠ 286.465,00 212.662,54 14.595,65 

Krajský 

stavebný úrad 

Spoločný stavebný úrad 1.986,48 1.986,48 0 

Obvodný úrad   Matrika 3001,00 3001,00 0 

Obvodný úrad   Evidencia obyvateľstva 704,88 704,88 0 

ÚPSVaR  HN –stravné,šk.potreby 3.604,00 3.604,00 0 

KÚ pre cestnú  

dopravu 

Miestne komunikácie  92,28 92,28 0 

Krajský úrad 

živ.prostr. 

Životné prostredie 199,79 199,79 0 

MV SR voľby 1.331,85 1.331,85 0 

Obvodný úrad CO 194,77 194,77 0 

ÚPSV a R Rodinné prídavky 258,72 258,72 0 



Recyklačný 

fond 

Recyklácia odpadov 1.788,00 1.788,00 0 

Obvodný úrad Register adries 10,60 10,60 0 

Dobrovoľná 

požiarna ochr. 

Dotácia PO 3.000,00 3.000,00 0 

Ministerstvo 

vnútra 

ROEP 2.837,79 2.837,79 0 

SPOLU:  334.813,14 320.217,49 14.595,65 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Nemali sme. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

-----------------------    

 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

------------------------    

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

13.Obec neposkytla žiadne záruky. 

 
 

Vypracovala:  Holubová Iveta                                   Predkladá: Mgr.Adrián Kubica 

               starosta obce Váhovce 

           v.r. 

 

Vo Váhovciach  dňa 04.05.2017 

 

 

 



 

Návrh uznesenia: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 

bez výhrad. 

 

 

Vzhľadom k tomu, že vykázaný výsledok hospodárenia 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   na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona predstavuje prebytok hospodárenia, rezervný fond sa vytvára v sume 

140.547,12 Eur. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2016. 

 


