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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 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 14.12.2015 uznesením č. 102/2015 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15.06.2016  uznesením č. 42B/2016 

- druhá zmena schválená dňa 26.10.2016  uznesením č. 69/2016 

- tretia zmena  schválená dňa 30.12.2016  uznesením č. 98/2016 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1057721,00 1460598,00 

z toho :   

Bežné príjmy 1000073,00 1121344,00 

Kapitálové príjmy 0,00 253273,00 

Finančné príjmy 40000,00 63500,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 17648,00 22481,00 

Výdavky celkom 1057721,00 1409743,00 

z toho :   

Bežné výdavky 450501,00 563359,00 

Kapitálové výdavky 85000,00 38339,00 

Finančné výdavky 0,00 257051,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 522220,00 550994,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 50855,00 
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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 

1460598,00 1473516,97 100,88 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1460598,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 1473516,97 EUR, čo predstavuje  100,88% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1121344,00 1129571,27 100,73 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1121344,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

1129571,27 EUR, čo predstavuje  100,73% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

644004,00 647244,71 100,50 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 581244,00EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 581244,79 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22700,86 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 104,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13308,70 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 9322,98 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 69,18 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  22618,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 82,51 

EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2365,01  EUR. 

 

Daň za psa  z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 1140,00 EUR, čo 

predstavuje 114,00 % plnenie. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  z rozpočtovaných 40000,00 EUR 

bol skutočný príjem 42159,06 EUR, čo predstavuje 105,40% plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

38660,00 39376,55 101,85 

 

 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
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Z rozpočtovaných 13000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13139,40 EUR, čo 

je 101,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

5752,76 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7386,64 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4311,50 EUR, čo je 

86,23 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočno4966,17sť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

1500,00 4966,17 331,08 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4966,17 EUR, čo predstavuje 331,08% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodu z hazardných hier,  dobropisov  

a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 437180,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 437983,84 

EUR, čo predstavuje 100,18% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVaR Považská Bystrica 856,38 Stravné, šk. potreby-deti v HN 

Ministerstvo vnútra 2257,12 Voľby  

UPSVaR Považská Bystrica 658,56 Osobitný príjemca - RP 

VUC Trenčín 1500,00 Oslavy obce 

Pôdohosp.plat.agentúra Bratislava 8824,54 Vratka DPH rok 2014, 2015 

UPSVaR Považská Bystrica 33982,23 Príspevok na UoZ 

Okresný úrad Trenčín 356991,40 Školstvo  

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 13,80 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 3001,00 Matrika 

Okresný úrad Trenčín 205,12 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 723,69 Regob 

Recyklačný fond Bratislava 26870,00 Plastové nádoby 

DPO SR 2100,00 Materiálové vybavenie, odevy 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

253273,00 253272,72 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 253273,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 253272,72 EUR, čo predstavuje  100,00% plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 4128,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4128,00EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  
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Príjem z predaja budov bol vo výške  0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 

EUR. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  4128,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4128,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 249145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 249144,72 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie na budovanie a modernizáciu VO. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Bratislava 

249144,72 Rekonštrukcia VO 

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

63500,00 25516,02 40,18 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 63500,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 25516,02 EUR, čo predstavuje  40,18% plnenie.  

 

V roku 2016 nebol prijatý úver. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 102/2015 zo dňa 14.12.2015 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 40000,00EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25516,02 EUR.  

 

V roku 2016 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2576,76 EUR 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

22481,00                   65156,96                289,83 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 22481,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

65156,96 EUR, čo predstavuje  289,83% plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou                                     65156,96 EUR 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00                   0,00                 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

1409743,00              1413861,03                       100,29 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1409743,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 1413861,03 EUR, čo predstavuje  100,29% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

563359,00                  533020,37                        94,61 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 563359,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 533020,37 EUR, čo predstavuje 94,61% čerpanie.  

 

v tom :                                                                                                                           v € 

Funkčná klasifikácia                             Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

 

0111 Verejná správa 227135 214108,71 94,26 

0112 Finančné výdavky                             775 773,75       99,84 

0133 Matrika 3288 3287,77 99,99 

0160 Voľby                                  2257 2257,12 100,01 

0170 Splátky úrokov                                               3470 3171,17 91,39 

0320 Požiarna ochrana                               5415 3255,20 60,11 

0422 Lesníctvo                                           60 0,00 0,00 

0451 Cestné hospodárstvo 65629 62704,23 95,54 

0510 Nakladanie s odpadmi                      112065 108398,94 96,73 

0520 Voda a kanalizácia                          12300 9803,41 79,70 

0620 Rozvoj obce 48672 48536,94 99,72 

0630 Vodohospodárstvo                          160 160 100,00 

0640 Verejné osvetlenie                           16852 16852,04 100,00 

0721 Zdravotníctvo 1106 1106 100,00 

0810 Šport                                                6098 5797,61 95,07 

0820 Kultúra                                             22782 18777,54 82,42 

0830 Miestny rozhlas                               800 603,45 75,43 

0840 Pohrebníctvo                                    13272 13262,03 99,92 

0950 Vzdelávanie  1099 1099 100,00 

1020 Opatrovateľská činnosť  15000 14615,74 97,44 

1020 Jednota dôchodcov Udiča                             1600 1118,12 69,88 

1020 Rozvoz stravy dôchodcom 1750 1749,62 99,98 

1030 Sociálna pomoc pozostalým deťom                  200 20 10,00 

1040 Prídavok na dieťa 708 705,60 99,66 

1070 Hmotná núdza 866 856,38 98,89 

Spolu 563359 533020,37 94,61 
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 127836,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

120880,34 EUR, čo je 94,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky a  aktivačných pracovníkov  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 43593,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

43485,50 EUR, čo je 99,75 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 356540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

337038,43 EUR, čo je 94,53 % 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 27778,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

24303,23 EUR, čo predstavuje 87,49 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3171,17 

EUR, čo predstavuje 91,39 % čerpanie, vzhľadom na splatenie bankového úveru v novembri 

2016.  Nový bankový úver nebol prijatý. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

38339,00             30741,02                             80,18 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 38339,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 30741,02 EUR, čo predstavuje  80,18% čerpanie.  

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Odkúpenie bytu za účelom zriadenia ordinácie 

Z rozpočtovaných  23500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 23500,00EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

257051,00                   257050,62                     100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 257051,00 EUR bolo skutočné čerpanie  

k 31.12.2016 v sume 257051,62 EUR, čo predstavuje  100,00%. Uvedené finančné prostriedky 

boli použité na splatenie istiny  úveru  poskytnutého  na rekonštrukciu VO.  
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4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

550994,00                   593049,02                107,63 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 550994,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 593049,02 EUR, čo predstavuje  107,63% čerpanie.  

 

Z toho :     

 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
09121,211 Základná škola 366530 365863,40 99,82 

09111 Materská škola 103164 102429,95 99,29 

09501 Školský klub detí 36300 37759,93 104,02 

09601 Školská jedáleň 45000 53081,14 117,96 

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou                                          593049,02 EUR 

  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0,00                   0,00                0,00 

  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                          0,00  EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1194728,23 

z toho : bežné príjmy obce  1129571,27 

             bežné príjmy RO 65156,96 

Bežné výdavky spolu 1126069,39 

z toho : bežné výdavky  obce  533020,37 

             bežné výdavky  RO 593049,02 

Bežný rozpočet - prebytok 68658,84 

Kapitálové  príjmy spolu 253272,72 

z toho : kapitálové  príjmy obce  253272,72 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 30741,02 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  30741,02 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet - prebytok 222531,70 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 291190,54 

Vylúčenie z prebytku  7999,48 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 283191,06 

Príjmové finančné operácie            25516,02+2244,31 27760,33 

Výdavkové finančné operácie 257050,62 

Rozdiel finančných operácií -229290,29 
PRÍJMY SPOLU   1475761,28 

VÝDAVKY SPOLU 1413861,03 

Hospodárenie obce  61900,25 
Vylúčenie z prebytku 7999,48 

Upravené hospodárenie obce 53900,77 

  

Prebytok rozpočtu v sume 291190,54 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 je zdrojom rezervného fondu. Z prebytku sa 

vylučujú podľa §10 ods. 3 písmeno a) a b) citovaného zákona: 

nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  7999,48 

EUR, a to na :  

-        tovary a služby ZŠ v sume  7999,48 EUR 

Finančné operácie boli schodkové v sume  229290,29 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 :  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v prenesený 

výkon v oblasti školstva v sume  7999,48  EUR, ktoré  je možné použiť v rozpočtovom roku 

v súlade s ustanovením § 8  odsek 4 a 5 zákona číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 

vo výške  53900,77 EUR.  
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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.. 

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  95765,21       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

25516,02      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

25516,02       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 95765,21       

 

 

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 a Zásady o hospodárení SF. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016   454,36 

Prírastky - povinný prídel -       1,5 %                                               1678,28    

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     550,60 

               - regeneráciu PS, dopravu               560,00    

               - dopravné                            0,00 

               - ostatné úbytky                                                219,68    

KZ k 31.12.2016 802,36 
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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 1899340,02 1908562,76 

Neobežný majetok spolu 1482513,87 1454712,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1181691,81 1153890,78 
Dlhodobý finančný majetok 300822,06 300822,06 

Obežný majetok spolu 416514,96 452379,24 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 155105,15 150412,09 
Dlhodobé pohľadávky 33,19 33,19 
Krátkodobé pohľadávky  7203,13 10885,18 
Finančné účty  254173,49 291048,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  311,19 1470,68 

 

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 1899340,02 1908562,76 

Vlastné imanie  1489869,57 1510403,60 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  1489869,57 1510403,60 

Záväzky 346089,89 93996,55 
z toho :   
Rezervy  1200,00 1200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 2576,76 3760,17 
Dlhodobé záväzky 7729,99 802,36 
Krátkodobé záväzky 77532,52 88234,02 
Bankové úvery a výpomoci 257050,62 0,00 

Časové rozlíšenie 63380,56 304162,61 
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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 7986,84 7986,84 0,00 

- zamestnancom 2631,12 2631,12 0,00 

- poisťovniam  5055,91 5055,91 0,00 

- daňovému úradu 1108,89 1108,89 0,00 

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 71451,26 71451,26 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2016 88234,02 88234,02 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  

 

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 

 

SZRB Trenčín Rekonštrukcia 

VO 

257050,62 257050,62     3171,17 0,00 r. 2016 

       

       

       

 

 

Obec eviduje nulovú úverovú zadĺženosť podľa  § 17 ods. 6 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu k 31.12.2016. 

 

 

 

8. 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. 7/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
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 - 

Telovýchovná jednota – BV na činnosť 3659,08 3659,08 0,00 

Stolnotenisový oddiel – BV na činnosť 464,36 464,36 0,00 

Jednota dôchodcov Udiča – BV na činnosť 600,00 600,00 0,00 

    

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách 

číslo 7/2007. 
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9. 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 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Udiča (584) 175500,00 175500,00 0,00 

ZŠ s MŠ Udiča VP (584) 25716,16 21476,85 4239,31 

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Udiča  356991,40 353231,23 3760,17 

    

    

    

 

 

 

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

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

       Obec nemá založené právnické osoby      
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

 

 

    

                                 - 1 - 

Účelové určenie 

grantu, transferu 

uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- BV 

- KV 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

 

 

- 5 - 

UPSVaR Považská Bystrica - BV Stravné, šk. 

potreby-deti v HN 

856,38 856,38 0,00 

Ministerstvo vnútra - BV Voľby  2257,12 2257,12 0,00 

UPSVaR Považská Bystrica - BV Rodinné prídavky 658,56 658,56 0,00 

VUC Trenčín - BV Oslavy obce 1500,00 1500,00 0,00 

Pôdohosp.plat.agentúra Bratislava-

BV 

Vratka DPH rok 

2014, 2015 

8824,54 8824,54 0,00 

UPSVaR Považská Bystrica - BV Príspevok na UoZ 33982,23 33982,23 0,00 

Okresný úrad Trenčín - BV Školstvo  356991,40 353231,23 3760,17 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava-

BV 

Register adries 13,80 13,80 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava -

BV 

Matrika 3001,00 3001,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín - BV Životné prostredie 205,12 205,12 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava - 

BV 

Regob 723,69 723,69 0,00 

Recyklačný fond Bratislava - BV Plastové nádoby 26870,00 26870,00 0,00 

DPO SR - BV Požiarna ochrana 2100,00 2100,00 0,00 

Ministerstvo hospodárstva SR -  KV Obnova VO 249144,72 249144,72 0,00 

     

 

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 - 
Obec Jasenica           14615,74           14615,74               0,00 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Trenčín            1500,00           1500,00             0,00 

 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu 



 16 

 

11. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2016. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 53900,77 EUR. 

 


