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Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2016 bol rozpočet obce na
rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č.
66/2015 bod. 3 zo dňa 15. decembra 2015.
Rozpočet bol upravený päť krát
- rozpočtovým opatrením č. 1/2016 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 5/2016 bod 1. zo dňa 16. februára 2016,
- rozpočtovým opatrením č. 2/2016 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 40/2016 bod 1. zo dňa 28. júna 2016,
- rozpočtovým opatrením č. 3/2016 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 48/2016 bod 1. zo dňa 27. septembra 2016,
- rozpočtovým opatrením č. 4/2016 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 60/2016 bod 1. zo dňa 13. decembra 2016,
- rozpočtovým opatrením č. 5/2016 schváleným starostom dňa 31. decembra 2016
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 7/2008 ods. 1 písm. g) zo
dňa 27. novembra 2008.
Tabuľka 1.1 Rozpočet obce k 31. decembru 2016 (v €)
Schválený rozpočet
(pred zmenami)

Upravený rozpočet
(po všetkých zmenách)

Príjmy spolu

383 600,00

815 799,51

z toho: bežné príjmy

343 600,00

381 666,76

0,00
40 000,00

126 071,08

Výdavky spolu

383 600,00

746 042,51

z toho: bežné výdavky

328 000,00
55 600,00

376 779,11

0,00

7 410,00

kapitálové príjmy
finančné príjmy

kapitálové výdavky
finančné výdavky

308 061,67

361 853,40
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Príjmy obce v roku 2016 tvorili bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Príjmy obce boli plnené na 92,10 %, čo znamená že namiesto rozpočtovaných príjmov vo
výške 815 799,51 € bol skutočný príjem obce k 31. decembru 2016 vo výške 751 402,64 €.

2.1

Bežné príjmy

Bežné príjmy v roku 2016 mali 51,46 % podiel na všetkých príjmoch obce. Tvorili ich
daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Bežné príjmy boli rozpočtované na rok
2016 vo výške 381 666,76 €. Ich skutočné plnenie bolo vo výške 386 644,79 €, t.j. 101,30 %.

2.1.1 Daňové príjmy
Daňové príjmy v roku 2016 predstavovali viac ako 90 % všetkých príjmov obce. Podrobnejšiu štruktúru daňových príjmov zobrazuje tabuľka 2.1.
Tabuľka 2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy k 31. decembru 2016 (v €)
Rozpočet na
rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

301 258,00

302 443,29

100,39 %

25 000,00

20 888,62

83,55 %

Daň za užívanie verejného priestranstva

300,00

904,36

301,45 %

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

22 000,00

26 373,59

119,87 %

0,00

40,11

348 558,00

350 649,97

Druh daňové príjmu
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Daň z nehnuteľností

Daň za psa
Daňové príjmy spolu

Plnenie

100,60 %

Daň z nehnuteľností tvorila daň z pozemkov v sume 12 287,76 €, daň zo stavieb v sume
8 469,07 € a daň z bytov v sume 131,79 €.
K 31. decembru 2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
3 818,87 €.
K 31. decembru 2016 obec eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v sume 4 680,76 €.
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2.1.2 Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2016 tvorili približne 1,9 % všetkých príjmov obce. Podrobnejšiu štruktúru nedaňových príjmov zobrazuje tabuľka 2.2.
Tabuľka 2.1 Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31. decembru 2016 (v €)
Druh nedaňového príjmu

Rozpočet na
rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

450,00

1 321,27

293,62 %

8 417,81

8 536,28

101,40 %

50,00

35,70

71,40 %

2 500,00

4 410,62

176,42 %

11 417,81

14 303,87

125,27 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky
a platby
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,
návratných finančných výpomocí, vkladov
a ážio
Iné nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy spolu

Plnenie

2.1.3 Granty a transfery
Granty a transfery v roku 2016 predstavovali približne 28,87 % všetkých príjmov obce.
Podrobnejšiu štruktúru prijatých grantov a transferov zobrazuje tabuľka 2.3.
Tabuľka 2.3 Bežné príjmy - granty a transfery spolu k 31. decembru 2016 (v €)
Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

Výška
dotácie

Účel dotácie

Prenesený výkon štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciál46,83
neho stavebného úradu pre miestne
komunikácie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie

101,39

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

Prenesený výkon štátnej na úseku
verejnej správy na úseku hlásenia
357,72
pobytu občanov a registra obyvateľov

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie

12,20 Register adries

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

1 898,82

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku matrík

Okresný úrad Žilina, odbor školstva

3 038,00

Nenormatívne finančné prostriedky pre 5-ročné deti v mat. škole
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Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Výška
dotácie
2 000,00

Účel dotácie
Materiálno-technické vybavenie
DHZ-O Príbovce

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

837,44 Voľby do NR SR, 5. marca 2016

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

890,64

Voľby do európskeho parlamentu
2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin

Príspevok na podporu rozvoja
2 596,05 miestnej a regionálnej zamestnanosti – mzdy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, Bratislava

4 157,01 Obnova verejného osvetlenia

Recyklačný fond, Bratislava

3 802,00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Centrum podpory, Banská Bystrica

4,96

Príspevok na úhradu nákladov
spojených so separovaným zberom
Zabezpečenie činnosti komisie
ROEP

Nadácia Allianz, Bratislava

1 000,00 Detské dopravné ihrisko

Brantner Fatra, Martin

2 838,53 Triedený zber komunál. odpadov

Granty a transfery spolu

20 690,95

-

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2016 mali 16,78 % podiel na všetkých príjmoch obce. Tvorili
ich príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív a granty a transfery. Kapitálové príjmy boli
rozpočtované na rok 2016 vo výške 126 071,08 €. Rovnaké bolo ich skutočné plnenie.

2.2.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív v roku 2016 tvorili približne 1,28 %
všetkých príjmov obce. Rozpočtované boli vo výške 9 553,80 € a rovnaké bolo aj ich skutočné
plnenie.

2.2.2 Granty a transfery
Kapitálové granty a transfery v roku 2016 tvorili približne 15,5 % všetkých príjmov obce.
Podrobnejšiu štruktúru prijatých kapitálových grantov a transferov zobrazuje tabuľka 2.4.
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Tabuľka 2.4 Kapitálové príjmy - granty a transfery spolu k 31. decembru 2016 (v €)
Poskytovateľ dotácie

Výška
dotácie

Účel dotácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, Bratislava

79 058,28 Obnova verejného osvetlenia

Lesy SR, Banská Bystrica

20 000,00 Rekonštrukcia miest. komunikácie

Environmentálny fond, Bratislava

17 459,00 Vybavenie zberného dvora

Granty a transfery spolu

2.3

116 517,28

-

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v roku 2016 mali 31,77 % podiel na všetkých príjmoch obce.
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii na rok 2016 vo výške 308 061,67 € bolo
skutočné čerpanie vo výške 238 686,77 €, čo predstavuje 77,48 %.
Príjmové finančné operácie tvorili:
- prevod rezervného fondu na kapitálové výdavky
- zapojenie nevyčerpaných prostriedkov
z roku 2015 z Úradu vlády SR, účelovo určených
na výstavbu viacúčelového športového ihriska
- prijatý dlhodobý bankový úver

68 061,67 €

40 000,00 €
130 625,10 €
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Výdavky obce v roku 2016 tvorili bežné výdavky a kapitálové výdavky. Z rozpočtovaných celkových výdavkov 746 042,51 € bolo skutočné čerpanie k 31. decembru 2016 vo výške
664 127,23 €, čo predstavuje 89,02 % čerpanie.

3.1

Bežné výdavky

Bežné výdavky v roku 2016 mali približne 49,26 % podiel na všetkých výdavkoch obce.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Významné položky bežného rozpočtu zobrazuje tabuľka 3.1, v ktorej sú sumarizované bežné
výdavky za všetky organizačné zložky obce (obecný úrad, obecná knižnica, materská škola,
školská jedáleň).
Tabuľka 3.1 Bežné výdavky k 31. decembru 2016 (v €)
Rozpočet na
rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

137 486,20

131 157,23

95,39 %

53 924,41

48 864,94

90,61 %

Tovary a služby

173 928,50

140 148,49

80,57 %

Bežné transfery

10 100,00

6 834,31

67,66 %

1340,00

153,51

11,45 %

376 779,11

327 158,48

86,83 %

Druh bežného výdavku
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Bežné výdavky spolu

3.2

Plnenie

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v roku 2016 mali približne 49,62 % podiel na všetkých výdavkoch
obce. Významné položky (výdavky) kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke 3.2.
Tabuľka 3.2 Kapitálové výdavky k 31. decembru 2016 (v €)
Rozpočet na
rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

Miestna komunikácia – nová - za Rebrovci –
Sochurek - p. č 180/8, 181/13

13 282,56

13 282,56

100,00 %

Miestna komunikácia – nová – Za Gažovci –
Galbavá – p č. 112/7, 18, 27

14 908,30

14 908,30

100,00 %

Druh kapitálového výdavku

Plnenie
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Rozpočet na
rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

Miestna komunikácia – nová – STS – p. č.
45/30, 31, 32, 47/1, 3, 5, 31...

18 775,45

18 775,45

100,00 %

Miestna komunikácia – rekonštrukcia – Štrbák - p. č. 460/7

1 992,00

1 992,00

100,00 %

Cesta II/519 - križovatka s miestnou komunikáciou – p. č. 45/17

132,07

132,07

100,00 %

Osvetlenie priechodov pre chodcov

1 600,94

1 600,94

100,00 %

Oplotenie viacúčelového športového ihriska

1 848,68

1 848,68

100,00 %

Miestna komunikácia – Polícia – pohostinstvo Chalupa – 460/8

21 185,23

21 185,23

100,00 %

Miestna komunikácia – Píla – p. č. 459/1

30 693,91

30 693,91

100,00 %

350,00

350,00

100,00 %

Materská škola – zvýšenie kapacity

8 600,00

8 600,00

100,00 %

Nástupne plochy pred hasičskou zbrojnicou –
súp. č. 174

1 149,30

1 149,30

100,00 %

Dopadové plochy v MŠ

2 621,40

2 621,40

100,00 %

Autobusové nástupištia

85 121,98

85 121,98

100,00 %

Kanalizačná prípojka – súp č. 206

1 187,60

1 187,60

100,00 %

Kanalizačná prípojka – súp č. 171

2 583,80

2 583,80

100,00 %

Kanalizačná prípojka – súp č. 174

1 239,54

1 239,54

100,00 %

Kanalizačná prípojka – súp č. 184

901,02

901,02

100,00 %

Viacúčelové športové ihrisko

85 500,96

85 500,96

100,00 %

Vybavenie zberného dvora - EKO – sklady s
príslušenstvom

18 506,40

18 506,40

100,00 %

Druh kapitálového výdavku

Lávka cez Blatnický potok

3.3

Plnenie

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v roku 2016 mali približne 1,12 % podiel na všetkých výdavkoch obce.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácii v roku 2016 vo výške 7 410,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. decembru 2016 vo výške 7 410,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia
za rok 2016

Výsledok hospodárenia obce za rok 2016 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok v sume
144 001,36 €.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce určeného podľa §
10 ods. 3 písm. a), b) a c) citovaného zákona vylučujú nevyčerpané prostriedky v sume
4 461,53 €, z Recyklačného fondu, Bratislava v sume 2 343,00 € a spoločnosti Brantner Fatra,
Martin v sume 2 118,53, určené na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou, na zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na propagáciu uvedených činností.
Schodok rozpočtu obce za rok 2016, upravený o vylúčené nevyčerpané prostriedky,
v sume 148 462,89 € bol v priebehu roka vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami.
Zostatok finančných operácií v sume 82 813,88 € bude zdrojom rezervného fondu.

Tabuľka 4.1 Bilancia rozpočtu k 31. decembru 2016 (v €)
Bežné príjmy spolu

386 644,79

Bežné výdavky spolu

327 158,48

Bilancia bežného rozpočtu

+ 59 486,31

Kapitálové príjmy spolu

126 071,08

Kapitálové výdavky spolu

329 558,75

Bilancia kapitálového rozpočtu

- 203 487,67

Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu

-144 001,36

Korekcie (vylúčenie z prebytku)
Upravená bilancia bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Bilancia finančných operácií

-4 461,53
-148 462,89
238 686,77
7 410,00
+231 276,77

PRÍJMY SPOLU

751 402,64

VÝDAVKY SPOLU

664 127,23

Bilancia príjmov a výdavkov (hospodárenie obce)

+87 275,41

Korekcie (vylúčenie z prebytku)
Upravená bilancia príjmov a výdavkov (upravené hospodárenie obce)

-4 461,53
+82 813,88
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Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
a sociálneho fondu

5.1

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond obec nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Tabuľka 5.1 Stav a vývoj rezervného fondu
Obraty

Suma v €

Začiatočný stav k 1. januáru 2016

94 438,35

Prírastky spolu

0,00

z toho: prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok

0,00

doúčtovanie rozdielu

0,00

Úbytky spolu

68 061,67

z toho: použitie rezervného fondu*

68 061,67

ostatné úbytky

0,00

Konečný zostatok k 31. decembru 2016

26 376,68

Z rezervného fondu sa vylučujú účelovo určené nevyčerpané prostriedky
v roku 2016

4 461,53

Konečný zostatok k 31. decembru po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov
v roku 2016
Použitie rezervného fondu:
- kanalizačná prípojka – stavba súp. č. 174 (hasičská zbrojnica)
- miestne komunikácie
- viacúčelové športové ihrisko – spoluúčasť
- kanalizačná prípojka – stavba súp. č. 206
- kanalizačná prípojka – stavba súp. č. 354 (dom smútku)
- kanalizačná prípojka – stavba súp. č. 171 (materská škola)
5.2

1 230,30
18 196,61
45 500,96
81,00
350,40
2 702,40

21 915,15

€
€
€
€
€
€

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa
a podniková kolektívna zmluva.
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Tabuľka 5.2 Stav a vývoj sociálneho fondu
Obraty

Suma v €

Začiatočný stav k 1. januáru 2016

4 090,29

Prírastky spolu

3 020,41

z toho: povinný prídel 1,0 %

1 510,20

ďalší prídel 1,0 %
Úbytky spolu

1 510,21
1 989,55

z toho: stravovanie zamestnancov

689,55

regenerácia pracovných síl

0,00

osobné ochranné pomôcky

1 300,00

Konečný zostatok k 31. decembru 2014

5 121,15
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6

Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 6.1 Aktíva (v €)
Názov

Začiatočný stav
k 1. januáru 2016

Konečný zostatok
k 31. decembru 2016

Majetok spolu

952 381,70

1 235 892,79

Neobežný majetok spolu

796 861,51

1 094 638,62

0,00

0,00

dlhodobý hmotný majetok

605 258,81

903 035,92

dlhodobý finančný majetok

191 602,70

191 602,70

153 632,74

139 225,67

8 706,49

11 560,52

zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy

0,00

0,00

dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

5 418,94

6 852,64

139 507,31

119 774,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1 887,45

2 028,50

z toho: dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho: zásoby

krátkodobé pohľadávky
finančné účty
poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Tabuľka 6.2 Pasíva (v €)
Začiatočný stav
k 1. januáru 2016

Konečný zostatok
k 31. decembru 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

952 381,70

1 235 892,79

Vlastné imanie

875 066,03

920 319,05

0,00

0,00

0,00

0,00

875 066,03

920 319,05

59 596,49

152 481,77

400,00

400,00

39 970,20

0,00

4 090,29

5 121,15

15 136,00

23 745,52

0,00

123 215,10

17 719,18

163 091,97

Názov

z toho: oceňovacie rozdiely
fondy
výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho: rezervy
zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. decembru 2016

Obec k 31. decembru 2016 eviduje tieto záväzky:
- voči zamestnancom
- voči zamestnancom – ostatné záväzky
- voči dodávateľom
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu
- rezerva
- zo sociálneho fondu
- prijaté preddavky na stravné v školskej jedálni
- iné záväzky
- nevyfakturované dodávky
- transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi
mimo verejnej správy

7 757,09
110,88
3 030,40
5 855,51
1 059,03
400,00
5 121,15
1 349,54
35,36
86,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4 464,53 €

Obec uzatvorila v roku 2016 s veriteľom VÚB, a.s., Bratislava, zmluvu o úvere vo výške 200 000 €, s fixnou úrokovou sadzbou 1,1 % p. a., s dobou splatnosti 7 rokov, zabezpečeného blankozmenkou. Výška prijatého úveru k 31. decembru 2016 bola 130 625,10 €,
zostatok úveru k 31. decembru 2016 bol vo výške 23 215,10 €. Splátka úveru vo výške 2470,00
€ a úrokov je mesačná. Splatnosť úveru je do 20.6.2023. Úver bol prijatý za účelom:
realizácie stavby „Cesta II/519 – Príbovce, autobusové nástupištia a chodníky,
-

8

križovatka s miestnou komunikáciou na parc. C-KN č. 45/17, k. ú. Príbovce“,
výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácii s nespevneným povrchom,
revitalizácie školského dvora Materskej školy, Príbovce.

Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2016 poskytla podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel. Zoznam poskytnutých dotácii je zobrazený v tabuľke 9.1. K 31.
decembru 2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce.

Tabuľka 9.1 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 (v €)
Poskytnuté
finančné
prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

3 000,00

3 000,00

0,00

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Príbovce

500,00

500,00

0,00

Centrum environmentálnej výchovy Turiec,
Martin

500,00

500,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

Žiadateľ
Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce

Dotácie spolu

Rozdiel

10 Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú.

11 Finančné usporiadanie vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov.
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11.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec v roku 2016 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu, ani právnickú osobu.

11.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
K 31. decembru 2016 boli vyúčtované všetky prijaté dotácie a rozdiely voči poskytovateľom.
Tabuľka 11.1 Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu (v €)
Poskytovateľ dotácie / účelové určenie
dotácie

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava /

prenesený výkon štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie / prenesený výkon
štátnej správy na úseku starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava / prenesený výkon

štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava / prenesený výkon

46,83

46,83

0,00

101,39

101,39

0,00

357,72

357,72

0,00

1 898,82

1 898,82

0,00

12,20

12,20

0,00

3 038,00

3 038,00

0,00

837,44

749,26

88,18

2 596,05

2 596,05

0,00

83 215,29

83 215,29

0,00

štátnej správy na úseku matrík
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava / prenesený výkon

štátnej správy na registra adries
Okresný úrad Žilina, odbor školstva /

nenormatívne finančné prostriedky
pre 5-ročné deti v materskej škole
Okresný úrad Martin, odbor organizačný
/ voľby do NR SR 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin / Príspevok na podporu rozvo-

ja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava / obnova verejného osvetlenia
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Poskytovateľ dotácie / účelové určenie
dotácie

Poskytnuté
finančné prostriedky

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory, Banská Bystrica / Zabezpečenie

4,96

činnosti komisie na obnovu evidencie
pozemkov a prácnych vzťahov k nim

Použité
finančné
prostriedky

4,96

Rozdiel

0,00

11.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Tabuľka 11.2 Prijaté dotácie zo štátnych fondov (v €)
Poskytovateľ dotácie / účelové určenie
dotácie
Environmentálny fond, Bratislava / Vy-

bavenie zberného dvora

Poskytnuté
finančné prostriedky

17 459,00

Použité
finančné
prostriedky

17 459,00

Rozdiel

0,00

11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Tabuľka 11.3 Poskytnuté príspevky z rozpočtu obce (v €)
Obec
Obec Benice – turnaj obcí
Obec Sučany, Spoločný obecný úrad –
stavebný poriadok

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

200,00

200,00

0,00

1 306,84

1 306,84

0,00

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom vyšších územných celkov
Obec v roku 2016 neuzavrela žiadnu zmluvu s vyššími územnými celkami.
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11.6 Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom
Tabuľka 11.4 Prijaté transfery od ostatných subjektov (v €)

Poskytovateľ transferu / účelové
určenie transferu
Recyklačný fond, Bratislava / Príspevok
za vyseparované množstvo komodít
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava / Materiálno-technické
vybavenie DHZ-O Príbovce
Brantner Fatra / Martin
Lesy SR, Banská Bystrica / Miestne
komunikácie

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

3 802,00

1 459,00

2 343,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 838,53

720,00

2 118,53

20 000,00

20 000,00

0,00

12 Návrh uznesenia
1.
a)
b)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
záverečný účet obce za rok 2016,
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016.

2.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celoročné hospodárenie obce v roku 2016 bez výhrad.

3.

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu obce za rok 2016
z príjmových finančných operácii vo výške 148 462,89 €.
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