Návrh záverečného účtu obce Andrejová
za rok 2016

V Andrejovej:.........................................

Vypracovala:Mgr. Milana Gerženiová

Návrh

záverečného účtu obce Andrejová za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
6. Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
9. Návrh uznesenia
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1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa:13.12.2015 uznesením
č.4/6/2015c
Upravený bol dňa : 1 zmena - uznesením č.7.10.2016 4/4/2016b
2 zmena – uznesením č.19.12.2016 4/5/2016a
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2016
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

102 231,81
81 090,39
21 141,42

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce - prebytok

99 231,81
76 890,39
22 341,42

Kapitálové príjmy a finančné op.
Kapitálové výdavky

3 000,00
4 200,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v € po úprave
Rozpočet na rok 2016
102231,81

Skutočnosť k 31.12.2016
99205,31

% plnenia
97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy po úprave :
Rozpočet na rok 2016
99231,81

Skutočnosť k 31.12.2016
99205,31

% plnenia
100
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške67 284,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 67297,40 čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 019,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 7007,67€, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6019,17 €, dane zo stavieb boli vo
výške 988,50 €.
c)Daň za psa
Z rozpočtovaných 432,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 416,00 €. Čo je
96 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 245,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2244,55 €. Čo je
100 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
12285

Skutočnosť k 31.12.2016
12266

% plnenie
100

a) Príjmy z prenájmu
Z rozpočtovaných 961,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 961,46 €, čo je
100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .
b) Ostatné poplatky
Z rozpočtovaných 97,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 97,50 €, čo
predstavuje 100 % plnenie ( správne poplatky aj za stavebné rozhodnutia)
c) Poplatky za tovary a služby ( voda)
z rozpočtovaných 4 513,00- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4512,10 € čo je
100 % plnenie. ( poplatok za vodu).
d) vratky
Z rozpočtovaných 2 791,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2791,63 €, čo
predstavuje 100 % plnenie
e) Úroky
Rozpočtované neboli , skutočný príjem z úrokov k 31.12.2016 vo výške 0,11 €
f) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 903,00 € skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3903,20 €.
(ide o príjem z Ministerstva ŽP za prieskumné vrty ).
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy ( granty a transfery) :
Rozpočet na rok 2016
9966,81

Skutočnosť k 31.12.2016
9973,69

% plnenia
100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
DPO
UPSVAR

Suma v €
131,43
1006,16
700,00
8136,10

Účel
Decentralizácia
Voľby
Grant požiarna ochrana
Paragraf 54 nezamestnanosť

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy a finančné oper. :
Rozpočet na rok 2016
3000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 31.12.2016 vo výške :
Na účtoch: Prima Banka - 19897,97 €
VÚB
- 4566,59 €
Pokladňa
- 1517,08€
Spolu: ................................25981,64 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v € po úprave:

Rozpočet na rok 2016
81090,39

Skutočnosť k 31.12.2016
81228,85
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Plnenie v %
100

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
76890,39

Skutočnosť k 31.12.2016
77028,85

Plnenie v %
100

v tom :
Program

01.1.1.6
01.1.2
01.6.0
01.7.0
03.2.0
06.2.0
06.3.0
08.1.0
08.3.0
08.4.0
10.5.0
Spolu

Názov výdavku

Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť - poplatky bankám
Všeobecné verejné služby - voľby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi – čl. pr.
Rozvoj obci ( prac. pomôcky)
Zásobovanie vodou - opravy
Rekreačné služby
Vysielacie služby
Všeobecný materiál
§54 nezamestnanosť

Rozpočet na Skutočnosť
rok 2016
k
31.12.2016
60020,74
60126,21
549,00
549,82
1006,16
1006,16
250,00
249,74
809,59
810,59
130,00
129,56
3 797,00
3796,01
146,00
146,61
109,00
110,45
538,00
543,28
9534,90
9560,42
76890,39
77028,85

Plnenie v
%
100
100
100
100
100
100
100
100
101
101
100
100

Z rozpočtovaných výdavkov po jednotlivých oddieloch bolo rozpočtovaných spolu
76890,39 € a v skutočnosti čerpanie k 31.12.2016 bolo 77028,85 € čo percentuálne
predstavuje 100%.
Výdavky - rozčlenenie
a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 27 528,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 27537,72 €, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra
a odmeny poslancom.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 8861,42 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 8908,56€, čo je
96,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 39314,97 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 39396,53 €, čo je
100% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú , energie, materiál,
, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, tiež vrátka dotácie
( pokuty a penále).
d/ Transfery
Z rozpočtovaných 1 186,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 1186,04.Ide prevažne
o bežné transfery a členské príspevky.

- 5 3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
4 200,00

Skutočnosť k 31.12.2016
4 200,00

% plnenia
100,00

Jedná sa o splácanie úveru v PRIMA banke.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
Za rok 2016 bol výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Andrejová prebytkový vo
výškecelkom22176,46 €

Prebytok vo výške
22176,46€ bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene s doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený prebytok vznikol rozdielom bežných a kapitálových
príjmov a výdavkov/.mimo finančných operácii/
Analýza:
Skutočné príjmy za rok 2016...........................99205,31 €
Skutočné výdavky za rok 2016...........................77028,85€

Rozdiel................................................................................................22176,46 €
Zostatok na účtoch z predchádzajúceho rokak 31.12.2016.................24464,56 €
Pokladňa:.................................................................................................1517,08 €
Spolu:....................................................................................................25981,64 €

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016–na kapitálové investičné výdavky alebo na
havarijný stav budov objektova mostov.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 31.12.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
994,40
213,52

1127,92

6. Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

a) Prijaté a čerpané dotácie v roku 2016
Poskytovateľ

-1-

Štátny
rozpočet
OÚ BJ
ÚPSVaR
DPO

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

Prenesený výkon štátnej
správy - REGOB
Voľby
§54 nezamestn.
Grant požiarna ochrana

Suma
prostriedkov
z minulého
roku

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016 v €

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2016 v €

-3-

-4-

-5-

0
0
0
0

131,43

131,43

1006,16
8136,10
700,00

1006,16
8136,10
700,00

Rozdiel v €

-6-

0
0
0
0
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

164074,82

177004,46

Neobežný majetok spolu

130648,66

125140,66

130648,66

125140,66

29970,79

51388,51

0

109

Krátkodobé pohľadávky

22146,16

25156,12

Finančné účty

7824,63

26123,39

3455,37

475,29

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

164074,82

177004,46

Vlastné imanie

109853,58

127045,40

Výsledok hospodárenia

109853,58

127045,40

Záväzky

18994,26

15836,08

3000,00

3000,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

914,40

1127,92

Krátkodobé záväzky

5039,57

5839,47

10040,29

5868,69

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

35226,98

34122,98

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
5868,69 €
voči dodávateľom
3989,99 €
voči zamestnancom 1031,33 €
voči poisťovniam
576,25 €
voči daňovému úradu
241,90€
___________________________________________
Spolu:
11708,16€
•
•
•
•
•

V Andrejovej dňa: 13.06.2017

9. Návrh uznesenia:
Vyvesený dňa: 15.06.2017
Schválený dňa:...............................................................

Záverečný účet obce Andrejová za rok 2016 predkladá:
Mgr. Milana Gerženiová -. Starostka obce

...........................................................................

