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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 7.12.2015 uznesením č. 96/2015.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
Č.zmeny Schválená
dňa
1/2016
15.3.2016
2/2016
10.5.2016
3/2016
6.9.2016
4/2016
6.9.2016
5/2016
6.9.2016
6/2016
13.12.2016
7/2016
13.12.2016
8/2016
13.12.2016
9/2016
30.12.2016

Č. uznesenia
28/2016
32/2016
45/2016
45/2016
45/2016
71/2016
71/2016
71/2016
RO starostu

Príjmy +
0

Výdavky +
+ 4000
presuny: 7000
0
+ 16 964
presuny: 3920
+ 42 902
presuny: 4963
0
presuny: 4789

+ 21 773
0
+ 46 110
+ 858

Rozdiel
4000
0
21 773
16 964
0
3 208
0
858
0

Rozpočet obce k 31.12.2016

400 730

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
466 971

371730
0
29000
334752

396 971
0
70 000
400 463

276952
31100
26700
65 978

301 823
71 940
26 700
66 508

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
466 971

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

488 217,78

104,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 466 971 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
488217,78 EUR, čo predstavuje 104,55 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
396 971

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

418 217,78

105,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 396 971 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
418 217,78 EUR, čo predstavuje 105,35 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
313 645

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

331 557,92

105,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 248 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 263895,48 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,41 % plnenie.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 495 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 49 157,91 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,50 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 555,37 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 11 161,33 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 441,21 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 49 157,91 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2223,74
EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 904,98 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem 704 EUR, čo predstavuje 78,22 % plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 220 EUR, z čoho jeden
daňovník má nedoplatok vo výške 200 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 450 EUR bol k 31.12.2016 skutočný príjem 429,70 €, čo predstavuje 95,48 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 16 800 bol skutočný príjem k 31.12.2016 17.370,83 €, čo predstavuje 103,40
% plnenie. V zinkasovaných príjmoch bolo 290 EUR nedoplatky z minulých rokov. Obec
eviduje k 31.12.2016 nedoplatky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo
výške 1 865,54 EUR.

Záverečný účet obce Opoj za rok 2016

4

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
72 472

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

75 477,03

104,15

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 55 302 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 56 787,01 EUR, čo je
102,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 240,40
EUR a príjem z prenajatých nebytových priestorov v sume 4 369,45 EUR, príjem z prenajatých
bytov v sume 49 863,27 EUR a príjem z prenájmu zariadení v sume 313,89 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 16 160 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 240,79 EUR, čo je
106,69 % plnenie. Tieto príjmy tvoria príjmy za porušenie predpisov vo výške 35 EUR, príjmy
z predaja služieb v sume 10 540,84 EUR, príjem z Recyklačného fondu v sume 1 325 EUR,
príjem zo ŠJ za odvod réžie v sume 735,35 EUR, príspevok od rodičov za MŠ v sume 4 104,60
EUR a príjem za odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v sume 500,- EUR.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10,73 EUR, čo predstavuje
107,30 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5 269

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5 983,97

113,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 269 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 983,97 EUR, čo predstavuje113,60 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií v sume 98,76 EUR, príjem z dobropisov
v sume 280,32 EUR, vratky v sume 5 527,57 EUR, príjem z refundácie v sume 36,90 EUR a iné
príjmy v sume 40,42 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 585 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 198,86 EUR,
čo predstavuje 93,09 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poskytovateľ dotácie
Farma Majcichov
ÚPSVAR
MV SR
MŠVVŠ SR, MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
OÚ, odbor SoŽP
MDVRR SR
MDVRR SR
ÚPSVAR
ÚPSVAR
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Suma v EUR
200,00
70,56
537,28
2 658,00
40,77
339,24
21,80
96,15
956,04
44,41
35,19
199,42

Účel
Mikulášske balíčky
osobitný príjemca – rod.prídavky
voľby do NR SR
príspevok pre 5-ročné deti
refund. odmeny skladníčky CO
REGOB
Register adries
starostlivosť o život.prostredie
úsek stavebného poriadku
úsek dopravy
§ 54 - spolufinancovanie
§ 54
5

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové príjmy:
Obec Opoj v roku 2016 nerozpočtovala a ani nezinkasovala žiadne kapitálové príjmy.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
70 000

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

70 896,67

101,28

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 70 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 70 896,67 EUR, čo predstavuje 101,28 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatá dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky na akciu
Oplotenie cintorína vo výške 29 000 EUR. Dotácia sa vyčerpala v roku 2016 a preto bola
zapojená do príjmov roku 2016 cez položku 453 – Zostatok prostriedkov predchádzajúceho
roku. Okrem toho sa akcia Oplotenie cintorína v sume 41 000 EUR financovala z prostriedkov
rezervného fondu, rozpočtové opatrenie č. 6/2016 bolo schválené na zasadnutí OZ dňa
13.12.2016 uznesením č. 71/2016.
V roku 2016 mala obec príjmy z finančných operácií – zaradenie zostatku finančných
prostriedkov účtu ŠJ pri MŠ vo výške 356,67 EUR s vstupný vklad nájomníka v nájomnom byte
č. súp. 259 vo výške 540,- EUR.
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti príjmových finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
400 463

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

392 811,97

98,09

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 400 463 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 392 811,97 EUR, čo predstavuje 98,09 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
301 823

Skutočnosť k 31.12.2016

294 042,28

% čerpania

97,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 301 823 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
294 042,28 EUR, čo predstavuje 97,42 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 113 782 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
115 182,27 EUR, čo je 101,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 39 763 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 41 221,71
EUR, čo je 103,66 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 124 111 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
117 680,14 EUR, čo je 94,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných výdavkov 10 380 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 752,67
EUR, čo predstavuje 84,32 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných výdavkov 12 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 12544,39
EUR, čo predstavuje 100,35 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
71 940

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

72 163,24

100,31

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 71 940 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume72 163,24 EUR, čo predstavuje 100,31 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Oplotenie cintorína
Z rozpočtovaných 70 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 70 412,04 EUR,
čo predstavuje 100,59 % čerpanie.
b) Vybavenie kuchyne ŠJ
Z rozpočtovaných 1 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 055,20 EUR, čo
predstavuje 95,93 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
26 700

Skutočnosť k 31.12.2016
26 606,45

% čerpania
99,65

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 700 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 26 606,45 EUR, čo predstavuje 99,65 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 700 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 26 606,45 EUR, čo predstavuje
99,65 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
418 217,78
294 042,28
+124 175,50
0,00
72 163,24
-72 163,24
+52 012,26
4 757,70
0,00

Príjmové finančné operácie

70 000,00

Výdavkové finančné operácie

26 606,45

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+43 393,55
488 217,78
392 811,97
95 405,81
4 757,70
+90 648,11

Prebytok rozpočtu v sume 52 012,26 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 navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
52 012,26 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 43 393,55 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) 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
43 393,55 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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume
4 757,70 EUR,
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
90 648,11 EUR.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 71/16 zo dňa 6.12.2016
Realizácia oplotenia cintorína
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
31 283,03
41 853,86
0,00
41 000,00

0,00
0,00
32 136,89

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.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1,05
%
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
674,30
1 044,53
0,00
677,32
0,00
0,00
0,00
1 041,51

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv v sume do 2 000 EUR rozhoduje starosta
obce a nad sumu 2 000 EUR rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom
na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na spotrebovanú el. energiu v spoloč.priestoroch
Záverečný účet obce Opoj za rok 2016

Suma v EUR
28 295,62
8328,00
3 570,30
884,32
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- na výmena sporáka, drob.materiál spol.pr.
- opravu zariadení (čerpadlo, vchod. dvere)
- údržba bytu ( kúpeľne)
- čistenie ÚK
KZ k 31.12.2016

426,28
841,18
1172,52
246,00
33 053,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 837 098,28
1 648 703,56

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 846 844,47
1 564 115,47

1 540,00
1 354 377,41
292 786,15
186 875,85

673,60
1 348 444,86
214 997,01
280 883,40

41,81
0,00
0,00
13 057,86
173 777,18

166,64
0,00
72 927,34
6 405,20
201 384,22

1 517,87

1 845,60

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 837 098,28
854 095,29

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 846 844,47
942 021,45

92 060,00
0,00
762 035,29
681 552,86

92 060,00
0,00
849 961,45
653 973,87

1 200,00
0,00
636 719,95
43 639,91
0,00
301 450,13

1 250,00
0,00
609 078,00
43 645,87
0,00
250 849,15

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

2 230,49
7 835,06
5 009,78
1 055,01
0,00
0,00
615 425,92
21 167,61
652 723,87

z toho po lehote
splatnosti

2 230,49
7 835,06
5 009,78
1 055,01
0,00
0,00
615 425,92
21 167,61
652 723,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Účel

výstavba ND
č. súp.252
výstavba ND
č. súp.253
výstavba ND
č. súp.257
výstavba ND
č. súp.259

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

127 896,17

3 633,68

3 605,56

88 946,67

r. 2033

165 006,97

4 687,70

4 651,90

114 759,24

r. 2033

277 335,19

8 713,86

1 990,38

191 036,11

r. 2036

307 475,27

9 571,21

2 296,55

220 683,90

r. 2037

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
356 013,43 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
12 629,99 EUR
Spolu
368 643,42 EUR
- z toho 60
221 186,05 EUR
- z toho 25 %
92 160,85 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

615 425,92 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB

615 425,92 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

Záverečný účet obce Opoj za rok 2016
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Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

0

368 643,42

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

0

368 643,42

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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.2/2012 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 ....

Telovýchovná jednota Opoj
Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj, BV
ZO Chovateľov poštových holubov - BV
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - BV
RK cirkev – Farský úrad Opoj - BV
ZŠ J. Palárika Majcichov - BV

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

v EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR

5250
400
100
250
1 000
500

2104
400
100
250
1 000
500

3146
0
0
0
0
0

v EUR

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

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.

Záverečný účet obce Opoj za rok 2016
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a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

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

ÚPSVAR

BV
-osobitný
príjemca
–
rod.prídavky
MV SR
BV -voľby do NR SR
MŠVVŠ SR, MV SR BV -príspevok pre 5-ročné deti
MV SR
BV -refund. odmeny skladníčky
CO
MV SR
BV - REGOB
MV SR
BV - Register adries
OÚ, odbor SoŽP
BV-starostlivosť o život.
prostredie
MDVRR SR
BV - úsek stavebného poriadku
MDVRR SR
BV - úsek dopravy
ÚPSVAR
BV - § 54 - spolufinancovanie
ÚPSVAR
BV - § 54
MF SR
KV Oplotenie cintorína
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR

Rozdiel

70,56

70,56

0

537,28
2 658,00
40,77

537,28
2 658,00
40,77

0
0
0

339,24
21,80
96,15

339,24
21,80
96,15

0
0
0

956,04
44,41
35,19
199,42
29 000

956,04
44,41
35,19
199,42
29 000

0
0
0
0
0

v EUR

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neprijala finančnú výpomoc od žiadnej obce.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala a ani neposkytla VÚC žiadnu dotáciu.

10. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
1) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016
2) berie na vedomie správu audítora za rok 2016
3) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
4) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
90 648,11 EUR
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