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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a rozpočet finančných operácií
bol schválený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 28/2015.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena   schválená dňa 25.02.2016 uznesením č. 3/2016
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 11/2016
- tretia zmena  schválená dňa 06.10.2016 uznesením č. 13/2016 písm. A)
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2016  uznesením č. 17/2016.

Rozpočet obce k 31.12.2016 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 202.386,00 244.921,61
z toho :
Bežné príjmy 193.826,00 240.253,62
Kapitálové príjmy 3.560,00 4.286,00
Finančné príjmy 5.000,00 381,99
Výdavky celkom 202.386,00 231.016,69
z toho :
Bežné výdavky 191.386,00 229.276,69
Kapitálové výdavky 6.000,00 7.740,00
Finančné výdavky 5.000,00 0,00
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 + 7.904,92



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

244.921,61 264.864,95 108,14

Z rozpočtovaných celkových príjmov 244.921,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
253.615,40 EUR, čo predstavuje 108,14 % plnenie. Príjmy upravené o nerozpočtované položky
predstavovali sumu 247.257,25 EUR.  Zníženie predstavuje sumu 6.358,15 EUR, čo sú finančné
prostriedky za stavu v ŠJ a finančná zábezpeka vo výške 11.249,55.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

240.253,62 248.984,78 103,63

Z rozpočtovaných bežných príjmov 240.253,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
248.984,78 EUR, čo predstavuje  103,63 % plnenie. 

a) daňové príjmy (100)

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

152.301,80 152.303,71 100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ( 110 Dane z príjmov a kapit. majetku)
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  119.446,-  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  119.445,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. 

Daň z nehnuteľností (120 Dane z majetku)
Z rozpočtovaných 29.659,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29.659,27 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27.785,97 EUR
(nedoplatky za staré roky z toho sú 230,03 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1.873,30
EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10.546,61 EUR.

Daň za psa (130 Dane za rovary a služby)
 Z rozpočtovaných 162,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 164,- EUR (z toho 12,-
EUR sú nedoplatky),  čo je 101,30 %. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 8,-  EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,- EUR. 
Daň za nevýherné hracie prístroje:  0,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Z rozpočtovaných 3.034,50 EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3.034,50 EUR, čo je 100 %. 

b) nedaňové príjmy (200)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

7.204 12.329,14 96,94



Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 558,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  568,49  EUR, čo je
101,80  %  plnenie.  Uvedený  príjem  z prenajatých  pozemkov  v sume  240,-  EUR  a  príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 328,49 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 391,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 391,50 EUR, čo je 100
% plnenie. 
Ostatné  poplatky:  z rozpočtovaných  2.571,-  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2016  v sume
2.571,53 EUR, čo je 100 % plnenie. 
Nerozpočtované príjmy za režijné náklady + stravné prijaté od zamestnancov – v celkovej sume
8.797,62 EUR.

c)  iné nedaňové príjmy (240 a 290)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

4.468,75 4.497,22 100,60

Z rozpočtovaných  iných  nedaňových príjmov  4.468,75 EUR,  bol  skutočný príjem vo výške
4.497,22 EUR, čo predstavuje 103,34 % plnenie. 
Medzi  iné  nedaňové  príjmy  boli  rozpočtované  príjmy  z dobropisov  a  z vratiek  naplnené  na
4.496,33 EUR. Úroky z vkladov v sume 0,89 EUR.

d) prijaté granty a transfery (300) 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 79.962,07 EUR bol skutočný príjem vo výške 79.854,71
EUR, čo predstavuje 96,90 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Obvodný úrad – odbor CO 82,67 Odmena skladníka CO
Obvodný úrad Michalovce 118,80 Evidencia obyvateľov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 849,23 Strava v HN
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 215,80 Školské potreby
Okresný úrad – odbor školstva KE 59.209,00 Finančný príspevok na výchovu 

a vzdelávanie
Okresný úrad – odbor školstva KE 1.258,00 Dopravné – nenormatívne
Okresný úrad – odbor školstva KE 760,00 Dotácia pre 5.roč. deti pre MŠ-

nenormatívne
Okresný úrad – odbor školstva KE 544,00 Sociálne znevýhodnené 

prostredie - nenormatívne
Okresný úrad – odbor školstva KE 1.933,60 Škola v prírode - nenormatívne
Okresný úrad – odbor školstva KE 750,00 Vzdelávacie poukazy- 

nenormatívne
Okresný úrad – odbor školstva KE 20,00 Na učebnice - nenormatívne
Obvodný úrad Michalovce 988,57 Voľby NR SR
MV SR 700,00 Pre DHZ
Úrad práce soc. vecí a rodiny 12.231,24 § 54 AČ
Obvodný úrad Michalovce 45,80 Register adries
Recyklačný fond 120,00 Recyklačný fond
Okresný úrad KE 28,00 Úsek ŽP

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



2. Kapitálové príjmy: (200)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

4.286 4.286,24 100

     Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4.286,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.016 V 
SUME 4.286,24 EUR, čo predstavuje 100%  plnenie. Ide o príjem z predaja pozemkov.

Príjem z predaja kapitálových aktív
Obec nemala príjem z predaja kapitálových aktív.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  (230)
Z rozpočtovaných   4.286,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4.286,24 EUR, čo
predstavuje  100 % plnenie. 

Granty a transfery
Obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.
 

3. Príjmové finančné operácie: (400)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

381,99 11.593,93 -

      Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  381,99 EUR bol  skutočný príjem k
31.12.2016 vo výške 11.593,93 EUR. V skutočnosti sú vykázané aj nerozpočtované prostriedky
vo výške 11.249,55 EUR (finančná zábezpeka).

Príjmy z ostatných finančných operácií (450)
Z rozpočtovaných  príjmových  finančných  operácií  381,99  EUR  bol  skutočný  príjem
k 31.12.2016 v sume  11.593,93 EUR.  Suma vo výške  344,38 EUR predstavuje  nevyčerpané
dotácie  na  dopravné,  dotáciu  pre  MŠ  na  5.roč.  deti  a dotácia  pre  deti  zo  sociálne
znevýhodneného prostredia. 
Finančné  prostriedky  vo  výške  11.249,55  EUR  bola  prijatá  finančná  zábezpeka,  ide
o nerozpočtovaný príjem.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
     
     Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

237.016,69 255.836,04 107,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 237.016,69 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume  255.836,04  EUR,  čo  predstavuje   107,94  % čerpanie.  Suma  príjmov  upravených  o
nerozpočtované príjmy predstavuje čiastku 233.193,78 EUR (upravené o fin.zábezpeku v sume



11.249,55 EUR a, príspevok zo SF 556,56 EUR, potraviny 6.060,65 EUR , 32,02 EUR vrátené
preplatky za stravu a depozit 4.743,48 EUR … spolu 22.642,26 EUR.

1. Bežné výdavky (600)

 Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

229.276,69 237.566,49 103,62

Z rozpočtovaných  bežných  výdavkov  229.276,69 EUR bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2016
v sume 237.566,49 EUR, čo predstavuje  103,62 % čerpanie.  Upravené o 11.392,71 EUR na
sumu 226.173,78 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania(610)
Z rozpočtovaných  výdavkov  120.065,04  EUR  bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2016  v sume
121.916,86 EUR, čo je 101,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
základnej  školy,  materskej  školy,  SJ,  ŠKD  a  aktivačných  pracovníkov.  (vrátane
depozit.prostriedkov vo výške 

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných  výdavkov  41.767,14  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v sume
43.471,76 EUR, čo je 104,08 % čerpanie (čerpanie vrátane depozit.prostriedkov vo výške ...

Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných  výdavkov  62.531,91  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
66.739,24 EUR, čo je 106,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 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  4.531,60  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v sume
5.057,42 EUR, čo predstavuje 111,60 % čerpanie. Zahŕňajú členské príspevky ZMOS, SRZO,
mikroregión, SOCÚ Vinné, RVC, ....ai.  vo výške 961,40 EUR, dotácia DHZ vo výške 500,-
EUR; dotácia SZZP 300,- EUR; odchodné pracovníčke ŠJ 1.086,66 EUR; príspevok pre rodičov
525,- EUR; stravné detí HN a školské pomôcky 1.127,80 EUR /a príspevok zo SF 556,56 EUR/.

Splácanie  úrokov  a  ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných  výdavkov  381,-  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v sume  381,21
EUR, čo predstavuje 100,06 % čerpanie. 

2. Kapitálové výdavky  (700)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania



7.740 7.020 90,70

Z rozpočtovaných  kapitálových  výdavkov 7,740,-  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume 7.020,- EUR, čo predstavuje  90,70 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)  výdavky na projektovú dokumentáciu ku projektom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií
v Obci Vyšná Rybnica“  a „Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia“ 1.020,-  EUR
spolufinancovanie z vlastných prostriedkov,
b) spolufinancovanie optickej siete vo výške 6.000,- EUR firme LEKOS. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je  prílohou Záverečného
účtu. 

3. Výdavkové finančné operácie (800)
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

5.000 11.249,55 -

Z rozpočtovaných  výdavkových  finančných  operácií  5.000  EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2016 v sume 11.249,55 EUR. Jedná sa o finančnú zábezpeku, ktorá bola do konca roka
2016 vrátená uchádzačovi vo výške 11.249,55 EUR, ako nerozpočtovaný výdavok.

Čerpanie  jednotlivých  rozpočtových  položiek  v  oblasti  finančných  operácií  je  prílohou
Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ---

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu (upravené o nerozpočtované príjmy 6.358,15) 242.626,63
Bžné výdavky spolu (upravené o nerozpočtované výdavky 6 649,23+ 
depozit 4.743,48 ...11.392,71) 226.173,78
Bežný rozpočet  +16.452,85.
Kapitálové  príjmy spolu 4.286,24
Kapitálové  výdavky spolu 7.020,00
Kapitálový rozpočet -2.733,76
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +13.719,09
Vylúčenie z prebytku (nepoužité dotácie zo ŠR) -163,87
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +13.555,22
Príjmové finančné operácie (upravené o nerozpočtované PFO 
11.249,55) 344,38

Výdavkové finančné operácie (upravené o nerozpočtované VFO 
11.249,55) 0

Rozdiel finančných operácií +344,38
PRÍJMY SPOLU (UPRAVENÉ O NEROZPOČTOVANÉ 
17.607,70 )

247.257,25

VÝDAVKY SPOLU (upravené o nerozpočtované 22.642,26) 233.193,78



Hospodárenie obce +14.063,47
Vylúčenie z prebytku -163,87
Upravené hospodárenie obce +13.899,60

Prebytok  rozpočtu  vyplývajúci  z rozdielu  bežných  a kapitálových  výdavkov  je  v sume
„+13.719,09 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  finančné  prostriedky  zo  ŠR  podľa
osobitných  predpisov  v sume  163,87  EUR navrhujeme  použiť  na  tvorbu   rezervného  fondu
+13.555,22  EUR.

Bežné príjmy boli upravené o nerozpočtované prostriedky vo výške 6.358,15 EUR (príjem za
stravné v ŠJ). Bežné výdavky boli upravené o nerozpočtované prostriedky v sume 6.649,23 EUR
(nákup potravín v ŠJ) a depozit 4.743,48 EUR.
V  príjmových  ako  aj  vo  výdavkových  finančných  operáciách  bola  odpočítaná  finančná
zábezpeka, ktorú obec prijala a do konca roka 2016 vrátila.
             
Zostatok  finančných  operácií   je  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  v sume  „+344,38   EUR“    navrhujeme  použiť  na  tvorbu
rezervného fondu   344,38 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
„+ 13.899,60 EUR.“ 

4. 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 8.502,63
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

6.451,90

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 

-

                - z finančných operácií 7.181,50
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........    
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........  

0

               - krytie schodku rozpočtu 0
               - ostatné úbytky 0
KZ k 31.12.2016 22.136,03

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 a smernica o tvorbe a čerpaní SF.



Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2016 417,13
Prírastky - povinný prídel -    1,5 % (školstvo)   
                                                 2 %  OcÚ

1 546,82

Ostatné prírastky (oprava zač.stavu) 1296,46
Úbytky   - stravné lístky                    429,68
               - ostatné úbytky – mylná úhrada              126,88
KZ k 31.12.2016 2703,85

Fond prevádzky, údržby a opráv
      Obec netvorí uvedený fond.

Fond rozvoja bývania
      Obec netvorí uvedený fond.

5. 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 563.646,49 568.986,80
Neobežný majetok spolu 529.172,32 525.797,60
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 456.012,92 452.638,20
Dlhodobý finančný majetok 73.159,40 73.159,40
Obežný majetok spolu 33.618,42 43.135,20
z toho :
Zásoby 613,5 190,51
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky 301,5 3.068,96
Krátkodobé pohľadávky 14.263,87 10.546,61
Finančné účty 18.439,55 29.329,12
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 855,75 54

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 563.646,49 568.986,80
Vlastné imanie 251.724,02 258.453,49
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 251.724,02 258.453,49
Záväzky 35.144,77 35.567,54
z toho :
Rezervy 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 514,58 166,59



Dlhodobé záväzky 1.752,05 2.703,85
Krátkodobé záväzky 19.878,14 19.697,10
Bankové úvery a výpomoci 13.000,00 13.000,00
Časové rozlíšenie 276.777,70 274.965,77

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 703,93 703,93 -
- zamestnancom 8.005,12 8.005,12 -
- poisťovniam 4.789,46 4.789,46 -
- daňovému úradu 672,86 672,86 -
- prijaté  preddavky 5.499,30 5.499,30 -
- ostatné záv.voči zamestn.(OZ) 26,43 26,43 -
- voči štát.rozpočtu 166,59 166,59 -
- ostatné záväzky 2.703,85 2.703,85 -

Záväzky spolu k 31.12.2016 22.567,54 22.567,54 -

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

Prima banka
Slovensko

Rekonštrukcia
MK

  30.000,00 0 381,21 13.000,00 21.08.
2024

   
     Obec  uzatvorila v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva zo dňa 15.7.2014 a podľľa §
497  a  nasl.  Obchodného  zákonníka  platného  v  Slovenskej  republike  „Zmluvu  o  úvere
č.22/010/14“ na akciu: „Rekonštrukcia a oprava mietnych komunikácií v obci“. Ide o dlhodobý
úver s dobou splatnosti do r.2024, splátky istiny úveru sú vykonávané priebežne, podľa finančnej
situácie obce. Úver je zabezpečený vystavením vlastnej bianco zmenky.

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           239.281,80 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 11.088,38 EUR
Spolu 250.370,18 EUR 

- z toho 60 % 150.222,10 EUR
- z toho 25 % 62.592,55 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov 13.000,00 EUR



SPOLU celková suma dlhu obce 13.000,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

13.000,00                 239.281,80 0,05%

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                   239.281,80 -

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.3/2014 dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,   na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie

           
- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

DHZ Vyš.Rybnica - bežné výdavky 500 500 -
ZO SZZP Vyš.Rybnica – bežné výdavky 300 300 -

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2014
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec neprevádzkuje žiadnu 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 nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
           Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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 -
Obvodný úrad – 
odbor CO

Odmena skladníka CO 82,67 82,67 -

Obvodný úrad 
Michalovce

Evidencia obyvateľov 118,80 118,80 -

Úrad práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

Strava v HN 849,23 849,23 -

Úrad práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

Školské potreby 215,80 215,80 -

Okresný úrad – 
odbor školstva 
KE

Finančný príspevok na výchovu a 
vzdelávanie

59.209,00 59.209,00 -

Okresný úrad – 
odbor školstva 
KE

Dopravné – nenormatívne 1.258,00 1.165,38 92,62

Okresný úrad – 
odbor školstva 
KE

Dotácia pre 5.roč. deti pre MŠ-
nenormatívne

760,00 760,00 -

Okresný úrad – 
odbor školstva 
KE

Sociálne znevýhodnené prostredie - 
nenormatívne

544,00 544,00 -

OU,odbor 
školstva KE

Dotácia nenormatívna-na učebnice 20 20 -

ObU Michalovce Dotácia na voľby NR SR 988,57 988,57 -
MV SR,odbor 
DHZ

Dotácia pre DHZ Vyš.Rybnica 700 700 -

UPSVaR Mi-ce Dotácia na § 54 12.231,24 12.231,24 -
ObU Michalovce Dotácia na prenes.výkon-reg.adries 45,8 45,8 -
Recyklačný fond Recyklčný fond 120 120 -
Okresný úrad – 
odbor školstva 
KE

Škola v prírode - nenormatívne 1.933,60 1.933,60 -

Okresný úrad – 
odbor školstva KE

Vzdelávacie poukazy- nenormatívne 750 678,75 71,25



Okresný úrad KE Úsek ŽP 28,00 28,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec nemá uzatvorené zmluvy s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemá uzatvorenú zmluvu s VÚC.  

12.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu
programového rozpočtu        

Obec na základe uznesenia OZ dňa  14.12.2015 uznesením č. 28/2015 písm.B/  schválila 
neuplatňovanie programového rozpočtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  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  + 13.899,60 EUR.


