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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 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 30.11.2015 uznesením č.23/2015.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát
- zmena schválená dňa 30.09.2016 uznesením č.49-50/2016 rozpočtovým opatrením
č.1,2.
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

51 517,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
100 561,00

51 517,00
0,00
0,00

87 704,00
12 857,00
0,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

51 517,00

99 225,00

50 167,00
1 350,00
0,00

98 263,00
962,00
0,00

0

1 336,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
100 561,00

Skutočnosť k 31.12.2016
109 360,14

% plnenia
108,75

Z rozpočtovaných celkových príjmov 100 561 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
109 360,14 EUR, čo predstavuje 108,75 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
87 704,00

Skutočnosť k 31.12.2016
91 335,77

% plnenia
104,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 87 704 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
91 335,77 EUR, čo predstavuje 104,14 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
59 965,00

Skutočnosť k 31.12.2016
62046,34

% plnenia
103,47

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 37 045,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 39 350,99 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 19 358,08 EUR, čo je
102,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 140,59 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 1 962,20 EUR a dane z bytov boli v sume 255,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 18 999,84 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 358,24 EUR. K 31.12.2016
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 410,69 EUR.
Obec eviduje taktiež dlhodobú pohľadávku na dani z nehnuteľnosti v sume 1 151,12 €
Poľnohospodárske družstvo v likvidácií za roky 2006-2007, 2009-2010.
Daň za psa .
Z rozpočtovaných 180 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 208,61 EUR , čo
predstavuje plnenie 115,89%.
Daň za ubytovanie.
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 212,81 EUR, čo
predstavuje plnenie 70,94 %
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 3 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 915,85 EUR, čo
predstavuje plnenie 83,31 %.

4

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
3 825,00
4 718,62
123,36
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 406,00 EUR, čo je
67,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
Administratívne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 2 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 829,23 EUR, čo je
124,36 % plnenie.
Ide o príjem za správne poplatky, overovanie. Z rozpočtovaných 480 EUR bol skutočný príjem
402,24 EUR čo predstavuje plnenie 83,80%.
Pokuty z rozpočtovaných 95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 114,40 EUR, čo predstavuje
plnenie 120,42%.
Príjem z odberateľských faktúr a refundácií faktúr z rozpočtovaných 1 700 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2016 vo výške 2 312,59 EUR čo predstavuje 136,03% plnenie.
Úroky z tuzemských úverov: Z rozpočtovaných 2,00 EUR bol skutočný príjem 0,51 EUR, čo
predstavuje 25,50% plnenie.
Iné nedaňové príjmy z rozpočtovaných 948 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške
1 482,88 EUR čo predstavuje 156,42% plnenie. Ide o príjmy z dobropisov , vratky, refundácie,
spácanie dlhu Hiciarová.
c) prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
23914
24570,81
102,74
Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby
*
180,42
a regionálneho rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
*
8,38
a regionálneho rozvoja Bratislava
Okresný úrad životného prostredia,
13,61
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
64,02
Sekcia verejnej správy, Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Revúca

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Sekcia verejnej správy, Bratislava
Okresný úrad Rimavská Sobota
Ministerstvo financií SR
Recyklačný fond Bratislava

Účel

Stavebný poriadok – prenesený výkon
štátne správy
Miestne a účelové komunikácie –
prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
životného prostredia
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra obyvateľstva
9 247,68 Transfer Šanca na zamestnanie
spolufinancovanie ŠR, ESF

304,30 Transfer 52a dobrovoľnícke služby
spolufinancovanie - ESF a ŠR
10,6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries
1 417,60 Voľby do NR SR

13325 výmena strešnej krytiny na úrade
188 Príspevok z Recyklačného fondu za
separovaný zber odpadu

*Poznámka:
Finančné prostriedky boli priamo poukázané na Spoločný stavebný úrad v Revúcej.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
12 857,00

Skutočnosť k 31.12.2016
13 224,37

% plnenia
102,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 12 857 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
13 224,60 EUR, čo predstavuje 102,85 % plnenie.
Ide o príjem z predaja pozemkov z rozpočtovaných 627 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
vo výške 994,27 € , čo predstavuje 158,58% plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 12 230 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 230,10 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra

Suma v EUR
Účel
12 230,10 Refundácia časti DPH (EPZF,
EPFRV)
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
4800

% plnenia
0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4800
EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.51/2016 zo dňa 30.09.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 5 000 EUR na opravu strešnej kritiny.
V skutočnosti bolo použitých 4 800 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Obec nemá organizáciu s
právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
99 225,00

Skutočnosť k 31.12.2016
109 204,73

% čerpania
110,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 99 225 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 109 204,73 EUR, čo predstavuje 110,05 % čerpanie.

k 31.12.2016

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
98 263,00

Skutočnosť k 31.12.2016
99 249,43

% čerpania
101

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 98 263 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
99 249,43 EUR, čo predstavuje 101,00 % 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 30 842 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 33 215,75 EUR, čo
je 107,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, zamestnancov z
projektu Šanca na zamestnanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10 814 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11 305,87 EUR, čo
je 104,54 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 44 284,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 42 090,59 EUR,
čo je 95,04 % 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 12 323 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 12 637,22 EUR, čo
predstavuje 102,54 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
962,00

Skutočnosť k 31.12.2016
9 955,30

% čerpania
1034,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 962 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
9 955,30 EUR, čo predstavuje 1034,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Nákup motorového vozidla Multicar M25 4x4 v hodnote 4 800 EUR.
Šnekový sypač Beilhack a Radlica Beilhack v hodnote 4 200 EUR.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

4,Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: - obec nemá organizáciu s
právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
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
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
91 335,77
91 335,77
,00
99 249,43
99 249,43
,00
-7 913,67
13 224,37
13 224,37
,00
9 955,30
9 955,30
,00
3 269,07
-4 644,60
,00
-4 644,60
4 800,00
,00

4 800,00
109 360,14
109 204,73
155,41
,00
155,41

Schodok rozpočtu v sume - 4 644,60 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 v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016
vysporiadaný : z rezervného fondu minulých rokov vo výške 4 800 € a z tohto titulu nie je
potrebné tvoriť rezervný fond.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- preposlanie z bežného účtu
kreditný úrok 2016
- prevod z BU na RF 2016
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.151/2016 zo dňa30.09.2016
obstaranie kapitálových výdavkov.
-poplatky banke
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
2050,41
647,37
3500,00
0,10
53,02
0
4800

53,02
0
1 397,88 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %

Suma v EUR
187,34
434,99

- ostatné prírastky
Úbytky - na stravné lístky 0,33 €/ 1 lístok
- rekondičný deň
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

0
111,21
0
0
0
511,12

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

324 896,78

274 838,49

Neobežný majetok spolu

310 352,27

265 726,12
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

,00

,00

Dlhodobý hmotný majetok

261 562,97

216 936,82

Dlhodobý finančný majetok

48 789,30

48 789,30

Obežný majetok spolu

13 953,67

8 409,47

Zásoby

,00

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

,00

0

Dlhodobé pohľadávky

,00

0

Krátkodobé pohľadávky

2 452,17

1 380,06

Finančné účty

11 501,50

7 029,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

,00

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

,00

0

590,84

702,9

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

324 896,78

274 838,49

Vlastné imanie

77 952,08

86 483,03

-5,76

-5,76

,00

0

Výsledok hospodárenia

4 143,43

4 686,78

Záväzky

5 165,07

6 056,08

600,00

400

,00

0

187,34

155,47

4 377,73

5 500,61

,00

0

241 779,63

182 299,38

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

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

7. 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
- voči daňovému úradu
 voči odborovému zväzu
 voči bankám
 voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

1 722,73 EUR
2 035,06 EUR
1 203,69 EUR
436,75 EUR
102,38 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

8. Hospodárenie 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.
Obec v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie v súlade so všeobecne záväznom nariadení o
dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť : Obec nevykonáva žiadnu 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
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Obec nemá založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad
životného prostredia,
Banská Bystrica
Ministerstvo
vnútra
SR,
Bratislava
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Revúca

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Revúca

MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

-životné prostredie: prenesený výkon
štátnej správy, bežné výdavky

13,61

13,61

0,00

-verejná správa: prenesený výkon štátnej
správy – REGOB, bežné výdavky

64,02

64,02

0,00

-rozvoj obce:Transfer Sanca na
zamestanie
spolu financovanie ŠR, ESF
bežné výdavky
-ďalšie sociálne služby: 52a aktivačná
činnosť formou dobrovoľníckej služby –
spolufinancovanie = ŠR
bežné výdavky
-register adries: prenesený výkon štátnej
správy, bežné výdavky

9247,68

9247,68

0,00

304,3

304,30

0,00

10,6

10,6

0,00

1 387,15 ŠR
7 860,53 ESF

0
Okresný úrad
Rimavská Sobota

MF SR

c)

-verejná správa: Voľby do NR SR
bežné výdavky
výmena strešnej krytiny budova ocu

1417,6
13325

1417,6
13325

0,00
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala v roku 2016 transfery od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC o poskytnutí transferov.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
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Obec hodnotenie plnenia programov nevypracovala, lebo rozpočet je schválený bez programovej
štruktúry.

Vypracovala: Janka Hrbálová

Predkladá: Ing. Ševčík Róbert

V Muránskej Hute, dňa: 31.05.2017

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie usporiadanie schodku z bežného a kapitalového
rozpočtu finančnými prostriedkami z rezervného fondu minulých rokov.
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