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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 zostavený v súlade s nasledovnými  právnymi predpismi: 

 

 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. 

 

  zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

 

 zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane  

z príjmov  územnej samospráve 

 

 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  

a školských zariadení, v znení neskorších predpisov 

 

 so zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, v znení neskorších predpisov 

 

 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a  ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  

 

 vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014Z. z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy –COFOG (tzv. funkčná klasifikácia) 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce Sklené na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2015 uznesením č.47b/2015 

bez programovej štruktúry a na hlavné kategórie. 
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Záverečný účet obce za rok 2016 

 
 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát (dvakrát  úprava rozpočtu obce; dvakrát   úprava  rozpočtu na 

prenesený výkon ŠS a úprava v rámci schválenej kompetencie starostky uznesením č.36a) 

a b)/2015): 

 

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1. zamestnancom obce dňa 15.2.2016 

 

- druhá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1.1. dňa 22.6.2016 uznesením 

č.17/2016, č.18/2016, 19/2016 

 

- tretia  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1.2. dňa 22.9.2016 uznesením 

č.36a/2016, č.36b/2016, č.36c/2016, č.41/2016 

 

- štvrtá  zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 starostu dňa 30.12.2016  

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

 
 

 

 Schválený  

rozpočet  

Rozpočet po 

úpravách 

Čerpanie 

k 31.12.2016 

Príjmy celkom 264 430 293 222 331 378,53 

z toho :    

Bežné príjmy 264 430 282 222 319 391,10 

Kapitálové príjmy 0     7 000      7 600,00 

Finančné príjmy 0     4 000      4 387,43 

    

 

Finančné príjmy nerozpočtované- zapojenie SF                                                    1 492,48 EUR 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 
 

 

Výdavky celkom 264 430 293 222 297 597,25 

z toho :    

Bežné výdavky 254 430 271 222  282 681,25 

Kapitálové výdavky   10 000    22 000   14 916,00 

Finančné výdavky 0 0     0  

Rozpočet  obce    

 

 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Záverečný účet obce za rok 2016 

 
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 325 534,93 

Bežné výdavky  (vylúčený zdroj 46 )  289 676,44 

Bežný rozpočet                                     35 858,49 

Kapitálové  príjmy spolu 7 600,00 

Kapitálové  výdavky spolu 14 916,00 

Kapitálový rozpočet  - 7 316,00 

Nerozpočtované príjmy 6 143,83 

Nerozpočtované výdavky 6 995,19 

Nerozpočtované                                   641,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 28 542,49 

Vylúčenie z prebytku – príjmy SF Zdroj 71 -6 143,83 

Vylúčenie z prebytku –výdavky zdroj 71 +6 995,19 

Vylúčenie z prebytku –výdavky zdroj  46 +4 370,11 

Vylúčenie z prebytku –spolu +5 221,47 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 763,96 

Príjmy z finančných operácií     5 879,91 

Výdavky z   finančných operácií  0,00 

Rozdiel finančných operácií     5 879,91 
PRÍJMY SPOLU   339 014,84 

VÝDAVKY SPOLU 304 592,44 

Hospodárenie obce  34 422,40 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 34 422,40 

 
  

 

Prebytok rozpočtu v sume 33 763,96EUR  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, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 33 763,96EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2016 vo výške 33 763,96EUR.  

 

Celkové rozpočtové hospodárenie Obce Sklené za rok 2016 je prebytok vo výške 34 422,40€.  

 

Kladný výsledok hospodárenia za rok 2016 bude  zaúčtovaný na účet 428  vo výške 

16 667,77Eur „ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov „.  
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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.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Prírastok 

Uznesenie č. 15/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

 

Schvaľuje s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Sklené za rok 2015 v celkovej výške 

3.348,41 eur na tvorbu rezervného fondu. 

 

Úbytok 

Uznesenie č.41/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje presun prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu bežných výdavkov vo výške 4.000.- eur 

na nevyhnutnú opravu strechy budovy Obecného úradu v Sklenom do 30.11.2016. 

 

Fond rezervný Suma v EUR 

Uznesenie zastupiteľstva č.2012   3 956,43 

Uznesenie zastupiteľstva č.27/2013,  

zo dňa 25.6.2013 

5 087,50 

Uznesenie zastupiteľstva č. 12d/2014   

zo dňa 14.3.2014 
0,00 

 

Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2015  zo dňa 

15.4.2015 
2 761,29 

 

Začiatočný stav k 1.1.2016 11 805,22 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2015 

3 348,41      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky  

bežné výdavky §10 ods.9  BV-913/11/2016 3982,68 

Konečný zostatok k 31.12.2016 11 170,95 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 2 193,86 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    1 218,25 

Úbytky   - stravovanie                     2 282,77 

KZ k 31.12.2016 1 129,34 
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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 806 429,95 820 388,30 

Neobežný majetok spolu 577 177,99 556 338,57 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 721,00 458,00 

Dlhodobý hmotný majetok 408 947,06 388 370,64 

Dlhodobý finančný majetok 167 509,93 167 509,93 

Obežný majetok spolu 228 292,92 262 806,00 

z toho :   

Zásoby 158,15 523,75 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 395,00 130,00 

Krátkodobé pohľadávky  6 405,46 6 244,59 

Finančné účty  221 334,31 255 907,66 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  959,04 1 243,73 

 

 
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 806 429,95 820 388,30 

Vlastné imanie  652 034,53 669 668,81 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  652 034,53 669 668,81 

Záväzky 20 580,47 19 991,70 

z toho :   
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Rezervy  600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 11,76 0,00 

Dlhodobé záväzky 2 193,86 1 129,34 

Krátkodobé záväzky 17 774,85 18 262,36 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 133 814,95 130 727,79 

 

 

 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

 
Stav záväzkov k 31.12.2016 

 
Záväzky Riadok súvahy Zostatok k 31.12 2016 

Dodávatelia 152 2 043,06 

Prijaté preddavky 154 677,00 

Ostatné záväzky 155 0,00 

Iné záväzky 160 16,87 

Záväzky voči zamestnancom 163 7 773,83 

Zúčtovanie s poisťovňami 165 5 842,93 

Ostatné priame dane 167 1 273,29 

Záväzky zo SF 144 1 129,34 

 
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 

 

  0 0 0 0  

 

Obec neprijala v roku 2016 návratné zdroje financovania. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám    

- podnikateľom  podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 
  Obec v roku 2016 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá podnikateľskú činnosť 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a)Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

- Obec nemá zriadené PO 

 

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

 

- Obec nemá zriadené PO 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

- Obec nemá zriadené PO  

b)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

- Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

- Obec nemá 

 

d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

- Obec nemá 

 

e)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
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V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR  

Základná škola – prenesené kompetencie 40 850,00 

vzdel.poukazy 533,00 

učebné pom. 33,20 

predškoláci 380,00 

socialne zn. 145,00 

hmotna núdza 158,00 

učebnice 14,00 

Pridavky na dieťa 564,48 

Matrika 1 856,41 

Matrika 42,41 

MF-auto 7 000,00 

Register adries 9,00 

Hlásenia pobytu občanov 243,54 

voľby NR SR 666,09 

CO 110,10 

DHZ 700,00 

UPSVAR 17 299,66 

UPSVAR 3 052,85 

 
 

 

13.  Rozbor  plnenia rozpočtu obce  

 

Plnenie príjmov za rok 2016 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

293 222 331 378,53 113,01 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 293 222,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

331 378,53EUR, čo predstavuje  113,01% plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

282 222 319 391,10 113,17 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 282 222EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

319 391,10 EUR, čo predstavuje 113,17% plnenie.  
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a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

223 748 238 791,26 106,723 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 181 138,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 195 484,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 107,92 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 30 425 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 162,56 EUR, čo je 

105,71% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 175,41EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 10 891,34EUR a dane z bytov boli v sume 95,81EUR.  

 

Daň za psa  z rozpočtovaných 835 EUR bol skutočný príjem 830 EUR. 

Daň z ubytovania z rozpočtovaných 130,00 EUR bol skutočný príjem 359,46EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 520 EUR bol skutočný príjem 

915,20 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 7 700,00 EUR bol 

skutočný príjem 9 040,04EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

15 328 13 942,10 90,96 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 9828EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 387,06 EUR, čo je 

24,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 92,20 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 926,26 EUR, príjem 

z prenajatých strojov a prístrojov v sume 368,60EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1287,60 EUR, čo je 

128,76 % plnenie.  

 

Ostatné príjmy: 

Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 050,59 EUR., čo je 

178,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja služieb vo výške 1 832,34 EUR, 

príjem za jasle 1 080,32EUR. 

 

Príjem z vkladov: 

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 478,58 EUR, čo je 

95,72%  plnenie.
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c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

46 146 66 657,74 144,45 

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 46 146 EUR bol skutočný príjem vo výške 

66 657,74EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Účelové určenie bežných grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR  

Základná škola – prenesené kompetencie 40 850,00 

vzdel.poukazy 533,00 

učebné pom. 33,20 

predškoláci 380,00 

socialne zn. 145,00 

hmotna núdza 158,00 

učebnice 14,00 

Pridavky na dieťa 564,48 

Matrika 1 856,41 

Matrika 42,41 

Register adries 9,00 

Hlásenia pobytu občanov 243,54 

voľby NR SR 666,09 

CO 110,10 

DHZ 700,00 

UPSVAR 17 299,66 

UPSVAR 3 052,85 

Spolu: 

 66 657,74 

 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

7 000 7 600,00 108,57 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

7 600,00EUR, čo predstavuje  108,57%  plnenie.  
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 600,00 EUR. 

 

Granty a transfery 

Obec dostala účelový kapitálový transfer v roku 2016 v sume 600,00 EUR. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

4 000 5 879,91 146,99 

 

V roku 2016 obec zapájala príjmové finančné operácie do rozpočtu zo SF v sume 1 879,91 EUR, 

a zapojila  príjmové finančné operácie - prostriedky rezervného fondu §10 ods.9  v sume 

4 000,00 EUR. 

. 

 

Plnenie výdavkov za rok 2016  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

293 222 297 597,25 101,49 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 293 222,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 297 597,25 EUR, čo predstavuje  101,49 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

271 222 282 681,25 104,22 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 271 222,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume  282 681,25 EUR, čo predstavuje  104,22% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

22 000 14 916,00 67,80 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 14 916,00 EUR, čo predstavuje  7,80% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Nákup auta DACIA DUSTER  

 

b) Projekt Dom smútku v Sklenom 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0,00 0,00                0,00 

  

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec nezaložila organizáciu s právnou subjektivitou.  

 

 

              

 

 

Vypracovala: Zdenka Šefranková                       Predkladá: Erika Lahutová 

 

 

 

 

V Sklenom dňa 13.3.2017 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2016. 

 

2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

 
3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 33 763,96 EUR. 

 


