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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 schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č.84 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostom obce dňa 4.3.2016 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostom obce dňa 3.6.2016 

- tretia zmena  schválená dňa 13.7.2016 uznesením č. 124, 126 

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 starostom obce dňa 7.9.2016 

- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostom obce dňa 7.12.2016 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 475 130 763 506,47 

z toho :   

Bežné príjmy 465 130 558 274,83 

Kapitálové príjmy 0 157 773,17 

Finančné príjmy 0 36 676,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 10 000 10 782,47 

Výdavky celkom 474 242 737 348,70 

z toho :   

Bežné výdavky 168 092 215 269,50 

Kapitálové výdavky 24 900 179 360,50 

Finančné výdavky 27 450 34 900,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 253 800  307 818,70 

Rozpočtové hospodárenie obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

752 724,00 752 701,12 100  

10 782,47 10 783,32 100  

763 506,47 763 484,44 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 763 506,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  

763 484,44 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

558 274,83 558 251,95 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 558 274,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

558 251,95 EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

304 557,31 304 534,04 99,95 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 283007,50 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 283007,50 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 8 805 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 688,65 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5327,77 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3273,27 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume87,31 EUR.  

 

Daň za psa  504 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 233,89 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

26 462,77 26 463,16 100,01 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 22 777,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 777,48 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 3685,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3685,68 EUR, čo je 

100,01 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

14 161,94 14 161,94 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 161,94 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

14 161,94 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, recyklačného 

fondu, úroky a príjmy z náhrad poistného. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 168 470 EUR bol skutočný príjem vo výške 213 092,81  

EUR, čo predstavuje 126 % plnenie. 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 194 537,00 Školstvo 

Štátny rozpočet     1 338,20 ÚPSVaR - HN 

Štátny rozpočet        917,91 Stavebný úrad 

Štátny rozpočet     1 000,00 Dotácia na knihy 

Štátny rozpočet          92,32 Životné prostredie 

Štátny rozpočet          42,64 CD-PK 

Štátny rozpočet        360,31 REGOB 

Štátny rozpočet          34,92 Vojnové hroby 

Štátny rozpočet        837,44 Voľby 

Štátny rozpočet    11 131,03 ÚPSVaR – prac.miesta 

Štátny rozpočet         188,16 PND 

Štátny rozpočet      1 912,88 ÚPSVaR - CzKN 

Štátny rozpočet         700,00 DHZ 

 213 092,81  

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

157 773,17 157 773,17 100 

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 9 348,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 348,17 EUR, čo je 

100 % plnenie.  

Príjem z predaja bytu bol vo výške  1838,17 EUR a príjem z predaja traktora bol vo výške 7 510 

EUR. 

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 456 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 456 EUR, čo predstavuje 

100 % plnenie. 



 6 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 147 969,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 147 969,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR 9 000 Rekonštrukcia VO 

ŠR 8 960 Územnozast.plán 

Envirofond 130 009 Traktor s príslušenstvom 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

36 676,00 36 676,00 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 36 676 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 36 676  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Finančné operácie tvoria zostatok ZŠ vo výške 12 200 EUR, finančná zábezpeka pri VO vo 

výške 20 000 EUR a uznesením obecného zastupiteľstva č. 124 zo dňa 13.7.2016 bolo schválené 

použitie rezervného fondu v sume 4 476 EUR.  

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

10 782,47 10 783,32                100,01  

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 10 782,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

10 783,32 EUR, čo predstavuje  100,01 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou                          10 783,32 EUR 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

737 348,70 732 367,67 99,32 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 737 348,70 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 732 367,67 EUR, čo predstavuje 99,32 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

215 269,50                   213 515,70                99,18 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 215 269,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 213 515,70 EUR, čo predstavuje  99,18 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, odmeny, príplatky 

Z rozpočtovaných výdavkov 59 430,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

59 430,47 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a 

aktivačných pracovníkov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 546,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

23 844,92 EUR, čo je 97,14 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 97 049,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

96 215,48 EUR, čo je 99,14 % čerpanie. Ide o  prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, 

materiál, reprezentačné, mazivá, oleje, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 10 751,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume              

10 717,53 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných     výdavkov 2 587,32 EUR bolo  skutočne      čerpané k 31.12.2016     v sume 

2 532,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

179 360,50                 178 804,90                  99,69 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 179 360,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 178 804,90   EUR, čo predstavuje  99,69 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup traktora s príslušenstvom  

Z rozpočtovaných  92 295 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 92 295 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Zateplenie OÚ, rekonštrukcia a modernizácia 

Z rozpočtovaných 47 615 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 47 332,22 EUR, 

čo predstavuje 99,40 % čerpanie. 

c) VO rekonštrukcia a modernizácia 

Z rozpočtovaných 12 980 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 12 980 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Územný plán 

Z rozpočtovaných 12 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 12 800 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

e) Kamerový systém  

Z rozpočtovaných 4 598 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4 597,68 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

f) Oddychová zóna 

Z rozpočtovaných 3 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 200 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

g) Rekonštrukcia a modernizácia traktora 

Z rozpočtovaných 3 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 600 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

h) MŠ rekonštrukcia a modernizácia 

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 000 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

34 900              32 228,37                     92,34 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 34 900 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 32 228,97 EUR, čo predstavuje  92,34 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24 900 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 22 228,37 EUR, čo predstavuje 92,34 %.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

307 818,70                   307 818,70                100 
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Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 307 818,70 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 307 818,70 EUR, čo predstavuje  100 % 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                                 307 818,70 EUR 

  

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 569 035,23 

z toho : bežné príjmy obce  558 251,95 

             bežné príjmy RO 10 783,28 

Bežné výdavky spolu 521 334,40 

z toho : bežné výdavky  obce  213 515,70 

             bežné výdavky  RO 307 818,70 

Bežný rozpočet 47 700,83 

Kapitálové  príjmy spolu 157 773,17 

z toho : kapitálové  príjmy obce  157 773,17 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 178 804,90 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  178 804,90 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -21 031,73 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26 669,10 

Vylúčenie z prebytku  12 704,37 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 13 964,73 

Príjmové finančné operácie  36 676,00 

Výdavkové finančné operácie 32 228,37 

Rozdiel finančných operácií 4 447,63 
PRÍJMY SPOLU   763 484,40 

VÝDAVKY SPOLU 732 367,67 

Hospodárenie obce  31 116,73 
Vylúčenie z prebytku 12 704,37 

Upravené hospodárenie obce 18 412,36 

 

 

Prebytok rozpočtu je v sume 26 669.10 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 a podľa osobitných predpisov v sume  12 704.37 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 
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 250.00 EUR, a to v oblasti školstva.  

b) 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 1 454.37  EUR 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených na vrátenie zábezpeky účasti vo verejnej 

súťaže 3 Energy s.r.o akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci 

Rudinskej podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 10 000.00 EUR, ktoré budú vrátené účastníkovi. 

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 

13 964.73 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  4 777,85       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

13 964,73 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 124 zo dňa 13.7.2016 obstaranie 

zber a separácia biologických odpadov v obci 

Rudinská (traktor s príslušenstvom)    

4 476,00       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 14 266,58       

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016   123,88 

Prírastky - povinný prídel -     1,5 %                                                 898,76       

               - ostatné prírastky      

Úbytky   -  stravovanie                         951,60   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    
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KZ k 31.12.2016       71,04 

 
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 rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  4 392,77       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2 215,73      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na revízia kotlov 

- na ČOV 

 

704,96 

56,40       

KZ k 31.12.2016 5 847,14       

 

  

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 1 372 155 1 620 135 

Neobežný majetok spolu 1 280 764 1 516 190 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 800 14 600 
Dlhodobý hmotný majetok 1 111 421 1 334 047 
Dlhodobý finančný majetok 167 543 167 543 

Obežný majetok spolu 89 897 102 438 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 17 341 15 277 
Dlhodobé pohľadávky 4 758 4 918 
Krátkodobé pohľadávky  67 798 82 243 
Finančné účty    
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 494 1 507 

 

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 1 372 155 1 620 135 

Vlastné imanie  518 138 683 985 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  518 138 683 985 

Záväzky 408 453 390 021 
z toho :   
Rezervy  700 1 000 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 42 200 31 250 
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Dlhodobé záväzky 261 517 252 394 
Krátkodobé záväzky 12 660 27 146 
Bankové úvery a výpomoci 91 376 78 231 

Časové rozlíšenie 445 564 546 129 

 

 

 

 

 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- Dodávateľom (321) 8 746,32 8 746,32  

- Zamestnancom (331) 4 568,69 4 568,69  

- poisťovniam  (336) 3 026,44 3 026,44  

- daňovému úradu (342) 582,07 582,07  

- štátnemu rozpočtu (357) 31 250,00 31 250,00  

- bankám (461) 78 231,44 78 231,44  

- štátnym fondom – ŠFRB (479) 244 187,28 244 187,28  

- ostatné záväzky Fin.zábezp.,odbory.. 10 222,48 10 222,48  

Záväzky spolu k 31.12.2016 380 814,72 380 814,72  

 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB Investičný – 

techn.vybavenosť 

126 379,06 13144,22 2 247,16 78 231,44 r. 2017 

       

       

       

 

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere  so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.na výstavbu 

technickej vybavenosti obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2017, splátky 

istiny a úrokov sú mesačné.  

 

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 a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 

roku 2015:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12         534 956.20 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12      40 895,40 EUR 

 

Spolu  575 851,60 EUR  

- z toho 60 % 345 510,96 EUR 
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- z toho 25 % 143 962,90 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 

- zostatok istiny z bankových úverov  78 231,44 EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 244 187,28 EUR 

 

SPOLU celková suma dlhu obce  322 418,72 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB -244 187,28 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 78 231,44 EUR 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2015 
§ 17 ods.6 písm. a) 

78 231,44 575 851,60 13,59 % 

 

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) 

13 144,22 575 831,60 2,28 % 

 

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

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 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  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Zariadenie pre seniorov a domov 

sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto – 

bežné výdavky  

50 50 0 

DHZ Rudinská – bežné výdavky 500 500 0 

TJ Slovan Rudinská – bežné výdavky 4 000 4 000 0 

Základná organizácia Slovenského zväzu 

včelárov  Kysucké Nové Mesto – bežné 

výdavky  

100 100 0 

Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami, Klub 75 Kysucké Nové Mesto – 

bežné výdavky  

50 50 0 
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K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 504-8691. Predmetom podnikania je:  

- Prevádzkovanie verejných vodovodov 

 

V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady                              4 656,17 EUR 

Celkové výnosy        4 668,50 EUR 

Hospodársky výsledok - zisk           12,33 EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

 

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: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ  97 682,29 97 682,29 0,00 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

Základná škola s materskou školou v roku 2016 neeviduje osobitne príjem finančných 

prostriedkov zo ŠR.  

 

 

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Obec nemá zriadenú obchodnú spoločnosť.  
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

OU, odbor školstva BV- Školstvo 194 537,00 193 287,00 1 250,00 

ÚPSVaR, Žilina BV- ÚPSVaR - HN     1 338,20     1 338,20 0,00 

MDVRR SR BV- Stavebný úrad        917,91        917,91 0,00 

Fond na podp.umenia BV- Dotácia na knihy     1 000,00     1 000,00 0,00 

OU, odbor ŽP, ZA BV- Životné prostredie          92,32          92,32 0,00 

MDVRR SR BV- CD-PK          42,64          42,64 0,00 

OU, org. Odbor, ZA BV- REGOB        360,31        360,31 0,00 

OU, org. Odbor, ZA BV- Vojnové hroby          34,92          34,92 0,00 

OU, org. Odbor, ZA BV- Voľby        837,44        837,44 0,00 

ÚPSVaR, Žilina BV- ÚPSVaR – prac.miesta    11 131,03    11 131,03 0,00 

ÚPSVaR, Žilina BV- PND         188,16         188,16 0,00 

ÚPSVaR, Žilina BV- ÚPSVaR - CzKN      1 912,88      1 912,88 0,00 

DPO SR BV- DHZ         700,00         700,00 0,00 

OU, odbor školstva KV – Školstvo  30 000,00             0,00 30 000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neposkytla v roku 2016 finančné prostriedky voči rozpočtom iných obcí.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

  

Obec neprijala v roku 2016 neprijala z VÚC finančné prostriedky formou dotácií.  

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec nezostavuje programový rozpočet v zmysle časti II. §3 bod 10 Zásad o hospodárení 

s finančnými prostriedkami obce Rudinská, zo dňa 10.9.2015.  
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2016. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 13 964,73 EUR. 

 

 


