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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.103/2015 zo dňa
14.12.2015
Rozpočet bol zmenený desaťkát:
- prvá zmena
schválená dňa 29.01.2016, starostka obce
- druhá zmena
schválená dňa 31.03.2016, starostka obce,
uznesením č. 137/2016
- tretia zmena
schválená dňa 29.04.2016, starostka obce
uznesením č. 137/2016
- štvrtá zmena
schválená dňa 30.06.2016, starostka obce
uznesením č. 137/2016
- piata zmena
schválená dňa 31.07.2016, uznesením č. 143/2016
- šiesta zmena.
schválená dňa 30.08.2016, uznesením č. 143/2016
- siedma zmena
schválená dňa 30.09.2016, uznesením č. 149/2016
- ôsma zmena
schválená dňa 31.10.2016, uznesením č. 158/2016
- deviata zmena
schválená dňa 30.11.2016, starostka obce
uznesením č. 173/2017
- desiata zmena
schválená dňa 31.12.2016, starostka obce
Rozpočet obce k 31.12.2016

719796

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1065984

715376
0
0
4420
719796

789224
171130
99952
5678
1065984

248915
191995
5400
273486
719796

299331
391494
6000
369159
1065984

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 060 306

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 055 395,74

99,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1060306,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1055395,74 EUR, čo predstavuje 99,54 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
789 224

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

784 314,35

99,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 789 224,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
784314,35 EUR, čo predstavuje 99,38% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
383 880

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

381 636,71

99,42

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 350 00,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 350 091,29 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 18 780,56 EUR, čo
je 97,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 623,78 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 7 067,57 EUR a dane z bytov boli v sume 89,21 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 18 588,33 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 103,02 EUR. K 31.12.2016
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 78,09 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 424,66 EUR, čo je
96,51 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 416,66 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 8,00 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 12,00 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 89,50 EUR, čo je
89,50 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 14 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 250,70 EUR, čo
je 87,51 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 385,08 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 865,62 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 863,44 EUR.
4

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
89 984

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

88 196,98

98,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 464,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 346,00 EUR, čo predstavuje
95,21% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 2 295,00 EUR a z prenajatých strojov v sume 51,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
z rozpočtovaných 7 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 221,00 EUR, čo je
80,06 % plnenie – správne poplatky za osvedčovanie, rybárske lístky, výherné hracie prístroje.
Poplatky za služby:
z rozpočtovaných 21 451,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 363,12 EUR, čo
je plnenie 99,59 % - poplatky za relácie v miestnom rozhlase, kopírovanie, opatrovateľskú
službu, poplatky z predaja smetných nádob, štipky, stočné. Z rozpočtovaných príjmov poplatky
za stočné 17 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 468,21 EUR, čo
predstavuje 99,82 % plnenie. Za rozpočtovaný rok bolo zinkasovaných 16 933,96 EUR,
z minulých rokov 534,25 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na stočnom v sume
706,50 EUR.
Poplatky z predaja pozemkov:
Z rozpočtovaných 54 040,00 EUR bol skutočný príjem 54 039,60 EUR , čo je plnenie 100,00 %.
c) úroky z tuzemských vkladov
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
142,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

141,21

99,44

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

4 086,05

99,25

d) ostatné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
4 117,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 117,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 086,05 EUR, čo predstavuje 99,25% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií,
náhradného poistného plnenia.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 315 360,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
314 480,66 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Komunálna poisťovňa, a.s.
DPO SR

Suma v EUR
Účel
130,00 Grant – obecné slávnosti FK
3 000,00 Materiálno - technické vybavenie
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UPSVAR
UPSVAR
UPSVAR
UPSVAR
UPSVAR
MV SR – OU Prešov
Implem. Agentúra MPSVR SR
MV SR – OU Prešov
MV SR – OU Prešov
MV SR – KŠÚ Prešov

460,65 Výkon osobitného príjemcu
4 347,05 Hmotná núdza
1 434,72
30 691,56
28 055,45
1 094,72
15 338,79
448,23
124,49
229 355,00

Rodinné prídavky záškolákov
Osobitný príjemca
MOS54, MOS52A, MOS 50J
Voľby NR SR
Terénna soc. práca
REGOB
Ochrana ovzdušia
Školstvo

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
171 130

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

171 130,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 171 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 171 130,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 130,00 EUR skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 130,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 171 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 171 000,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
GARDEN TECHNIK, s.r.o.
MV SR
MV SR – KŠÚ Prešov
Environmentálny fond
Prešovský samosprávny kraj

Suma v EUR
Účel
500,00 Traktorová kosačka
7 500,00 Premostenie miestnej
komunikácie
12 000,00 Rekonštrukcia ZŠ
150 000,00 Splašková kanalizácia IBV
1 000,00 Informačné vitríny

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
99 952

Skutočnosť k 31.12.2016
99 951,39

% plnenia
100,00
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Z rozpočtovaných finančných príjmov 99 952,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
99 951,39 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 143/2016 zo dňa 14.9.2016 , uznesením č. 149/2016 zo
dňa 11.10.2016 a uznesením č. 158/2016 zo dňa 12.12.2016 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 97 551,39 EUR. V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky z roku 2015
zo ŠR v sume 2 400,00 EUR - školstvo súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5 678

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5 639,23

99,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 678,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
5 639,23 EUR, čo predstavuje 99,32 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou predstavujú poplatky školné
MŠ, ŠKD, CVČ, réžia ŠJ, dobropisy za plyn , elektrina.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Rožkovany v r.
2016 sa nenaplnili, boli presunuté do čerpania budúcich období.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 065 984

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

881 370,82

82,68

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 065 984,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 881 370,82 EUR, čo predstavuje 82,68 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
299 331

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

284 972,40

95,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 299 331,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 284 972,40 EUR, čo predstavuje 95,20.% čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 92 244,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 90 655,05 EUR,
čo je 98,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov a terénnych sociálnych pracovníkov s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 33 715,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 33 327,24 EUR,
čo je 98,85 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 125 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 114 195,67
EUR, čo je 91,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 45 392,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 44 370,82 EUR,
čo predstavuje 97,75 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 423,62 EUR,
čo predstavuje 96,94 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
391 494

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

258 288,29

65,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 391 494,00. EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 258 288,29 EUR, čo predstavuje 65,98.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) IBV JERUZALEM – inžinierske siete
Z rozpočtovaných 250 888,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume
250 887,39.EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Traktorová kosačka
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 999,90
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Nákup pozemkov – pozemok rómska osada
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 296,00
EUR, čo predstavuje 98,67 % čerpanie.
d) Prípravná projektová dokumentácia – podpora aktivít triedeného odpadu
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Z rozpočtovaných 2 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 400,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Informačné vitríny
Z rozpočtovaných 1 705,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 705,00
EUR, čo predstavuje 100.00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

6000

6 000,00

100,00

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 000,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
369 159

Skutočnosť k 31.12.2016
332 110,13

% čerpania
89,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 369 159,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 332 110,13 EUR, čo predstavuje 89,96.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
332 110,13 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Rožkovany v r.
2016 sa nenaplnili. Prostriedky boli presunuté do čerpania budúcich období.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
789 991,68
784 314,35
5 677,33
617 082,53
284 972,40
332 110,13
172 909,15
171 130,00
171 130,00
0,00
258 288,29
258 288,29
.......0,00
-87 158,29
85 750,86
44 510,51
41 240,35
99 951,39
6 000,00
93 951,39
1 061 073,07
881 370,82
179 702,25
41 240,35

Prebytok rozpočtu v sume 85 750,86 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 44 510,51,00 Eur
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky ZŠ (havarijná
prostriedky ) v sume 25 010,51 Eur a v sume – vylúčené z prebytku
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky ZŠ
v sume 12 000,00 Eur – vylúčené z prebytku
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky obce –
premostenie v sume 7 500,00 Eur – vylúčené z prebytku
d) nevyčerpané prostriedky z rozpočtu obce – školné MŠ v sume 38,10 EUR - zaradené do
prebytku
e) vrátenie preplatku ZP Dôvera (duplicitná úhrada ) 72,80 Eur - zaradené do prebytku
f)
rozdiel finančných operácií v sume 93 951,39 EUR – zaradené do prebytku
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 135 302,64 Eur

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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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 rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.143/2016 zo dňa 14.09.2016
- uznesenie č.149/2016 zo dňa 11.10.2016
- uznesenie č.158/2016 zo dňa 12.12.2016
obstaranie investičného majetku IBV-S Jeruzalem
( inžinierske siete ), PD –zberný dvor
Vrátenie nepožitého rezervného fondu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
385,16
173 359,68
0,00
0,00
97 551,39

0,00
76 193,45

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1,25 %
- ostatné prírastky (vrátka mylnej platby
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (mylná platba )
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
91,52
969,86
15,00
554,00
423,68
0,00
0,00
98,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
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AK T Í VA
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
1756229,67
1455682,11

KZ k 31.12.2016 v EUR
2038884,57
1685591,66

5625,93
1206176,06
243880,12
299397,11

5313,93
1436397,61
243880,12
352050,81

82831,07
21291,88

55443,73
20973,21

2002,48
193271,68

2468,83
273165,04

1150,45
1756229,67

1242,10
2038884,57

ZS k 1.1.2016 v EUR
1756229,67
928987,52

KZ k 31.12.2016 v EUR
2038884,57
1049571,37

928987,52
65580,10

1049571,37
98103,90

2898,91
2400

2580
44510,51

158,37
13345,82
46777
761662,05

159,50
10076,89
40777
891209,30

PA S Í V A
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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

1 446,38
4 851,92
3 046,12
534,25

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1 446,38
4 851,92
3 046,12
534,25
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štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

0,00
0,00
0,00
0,00
9878,67

0,00
0,00
0,00
0,00
9878,67

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka,a.s.

Účel

Municipálny
úver

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

66 162,00

6 000,00

2 423,62

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

40 777,00

Rok
splatnosti

r. 2021

Obec uzatvorila v roku 2011 Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere č. 18/016/02 a Zmluvu o úvere č.
40/008/13 s Prima banka Slovensko, a.s. na výkup pozemkov IBV Jeruzalem. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

8. Hospodárenie 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 poskytla dotácie v súlade so VZN 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-

FK Rožkovany - bežné výdavky na
činnosť .....
Folklórny súbor JAZERO – bežné výdavky
MO SRZ Sabinov – bežné výdavky
DHZ Rožkovany – bežné výdavky
JD na Slovensku – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5840,00 EUR

5840,00 EUR

0

1500,00 EUR
700,00 EUR
2000,00 EUR
500,00 EUR

1500,00 EUR
700,00 EUR
2000,00 EUR
500,00 EUR

0
0
0

-4-

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

10. Podnikateľská činnosť
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Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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.
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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Rožkovanyoriginálne kompetencie,
bežné výdavky

118 257,33

118 219,23

38,10

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Rožkovanybežné výdavky

231 755,00

206 744,49

25 010,51

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1DPO SR
UPSVaR
MV SR OÚ Prešov

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Materiálno-technické vybavenie
Výkon osobitného príjemcu
Ochrana prírody a ovzdušia – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-33 000,00
460,65
124,49

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 000,00
460,65
124,49

0,00
0,00
0,00

-5-
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MV SR

REGOB – bežné výdavky

448,23

448,23

OU Prešov
MV SR OU Prešov

0,00

Voľby– bežné výdavky

1 094,72

1 094,72

Implemen. agentúra

Terénny soc. pracovník- bežné výdavky

15 338,79

15 338,79

0,00
0,00

MPSVaR
UPSVaR

Stravné, školské potreby, motivačný prísp. –

4 347,05

4 347,05

0,00

hmotná núdza
Aktivačná činnosť MOS54, MOS52a, MOS 50J

28 055,45

28 055,45

0,00

– bežné výdavky
Osobitný príjemca, rod. prídavky záškolákov-

32 126,28

32 126,28

0,00

bežné výdavky
Školstvo – kapitálové výdavky
Školstvo – bežné výdavky
Premostenie
Splašková kanalizácia IBV

12 000,00
231 755,00
7 500,00
150 000,00

0,00
206 744,49
0,00
150 000,00

12 000,00
25 010,51
7 500,00
0,00

UPSVaR
UPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
Envirnomentálny fond

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu so štátnymi fondmi – Zmluvu o úvere č. 700/440/2015
ŠFRB – účel : „ Obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve“.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1000,00

1000,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch schválilo rozpočet na rok 2016 bez programovej
štruktúry.

Vypracovala: M. Daňková

Predkladá: PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

V Rožkovanoch dňa 18.05.2016
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Uznesenia č. .../2017
z ... rokovania Obecného zastupiteľstva obce ROŽKOVANY
zo dňa ........

K bodu 5.1. Nakladanie
s majetkom
obce
- záverečný účet obce Rožkovany
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016; stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rožkovany podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa
§16 ods. 8 a ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
A) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016,
1) s ch v a ľ u j e
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad,
2) s ch v a ľ u j e
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použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo
výške .......EUR,
3) s ch v a ľ u j e
čerpanie rezervného fondu vo výške prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 – ..........
EUR na investičné účely.

.....................................................................
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce
Rožkovany ............
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