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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  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 10. 
Rozpočet bol zmenený jedenásť krát: 

- prvá  zmena  schválená dňa       01.04.2016    uznesením č. 13   k 29.01.2016 
- druhá zmena schválená dňa       01.04.2016    uznesením č. 13   k 29.02.2016 
- tretia zmena  schválená dňa       01.04.2016    uznesením č. 13   k 31.03.2016 
- štvrtá zmena  schválená dňa      17.06.2016    uznesením č. 14   k 01.04.2016 
- piata zmena schválená   dňa      01.07.2016    uznesením č. 15   k 20.06.2016 
- šiesta zmena schválená  dňa      01.07.2016    uznesením č. 15   k 30.06.2016 
- siedma zmena schválená dňa     16.09.2016    uznesením č. 16   k 31.08.2016 
- ôsma zmena schválená   dňa      26.11.2016    uznesením č. 17   k 31.10.2016 
- deviata zmena schválená dňa     26.11.2016    uznesením č. 17   k 30.11.2016 
- desiata zmena schválená dňa     16.12.2016    uznesením č. 18   k 15.12.2016 
- jedenásta zmena schválená dňa  05.01.2017   uznesením č. 19   k 31.12.2016 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2016  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 938.675 853.719,77 848.504,25 
z toho :    
Bežné príjmy 750.171 817.521,05 812.304,53 
Kapitálové príjmy 181.334 3.974 3.975 
Finančné príjmy 0 21.728,80 21.728,80 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 7.170 10.495,92 10.495,92 
Výdavky celkom 938.675 851.218,05 842.222,35 
z toho :    
Bežné výdavky 267.288 306.243,67 299.029,01 
Kapitálové výdavky 221.297 65.104,39 65.104,39 
Finančné výdavky 12.000 12.000 12.000 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 438.090 467.869,99 466.088,95 
Rozpočtové hospodárenie obce 0 2.501,72 6.281,90 
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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 

853.719,77 848.504,25 99 % 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 853.719,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
848.504,25 EUR, čo predstavuje  99 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

817.521,05 812.304,53 99 % 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 817.521,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
812.304,53 EUR, čo predstavuje  99 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

341.863,51 346.351,56 101,31 % 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 313.030,51 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 313.136,69 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 17.733,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22.033,27 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 124 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12.807,59 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 9.197,16 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 28,52 EUR. 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 17.870,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 
4.163,17 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3.396,85  
EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 851,34 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 821,34 EUR, za 
nedoplatky z minulých rokov 30,- EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 
v sume 10,- EUR.  
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 326,- EUR, čo 
predstavuje plnenie na 130 %. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10.004,26 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9.940,76 EUR, za 
nedoplatky z minulých rokov 63,50 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške  627,75 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

46.369,04 43.257,04 93 % 
 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 4.650,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4.272,70 EUR, čo je 
92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za hrobové miesto v sume 300,- EUR, príjem 
z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov v sume 3.843,20 EUR a prenájmu strojov, 
prístrojov a zariadení vo výške 129,50 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za nájom 
vo výške 690,- EUR.  
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 38.629,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 34.701,68 EUR, čo je 
90 % plnenie. Príjem tvoria správne poplatky 850,50 EUR, stavebné poplatky 650,- EUR, za 
porušenie predpisov 20,- EUR, poplatky za stočné 15.643,50 EUR, cintorínsky poplatok 280,- 
EUR, za ubytovanie 2.846,- EUR, refundácia energií sála KD a dom služieb 1.119,60, refundácia 
energií chata Rybník 1.686,31 EUR, čitateľský poplatok v knižnici 18,50 EUR, za miestny 
rozhlas 258,- EUR, za predaj smetných nádob 320,- EUR, za požičanie obrusov 25,05 EUR, za 
známky pre psa 14,- EUR, za predaj CD a kníh 75,20 EUR, za rozbitý riad 24,65 EUR, za 
stravné od dôchodcov 8.949,27 EUR a od zamestnancov 1.921,10 EUR. K 31.12.2016 obec 
eviduje pohľadávky za refundáciu energií 884,59 EUR, za marketingové služby 800,- EUR, za 
stočné 9.607,- EUR a za stravné od dôchodcov 25,20 EUR.  
 
Úroky 
Z rozpočtovaných 30,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3,88 EUR, čo je 13 % 
plnenie.    
 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

3.060,04 4.278,78 140 % 
 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.060,04 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
4.278,78 EUR, čo predstavuje 140 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 
 Skutočný príjem tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier 67,35 EUR, z dobropisov 412,85 
EUR, refundácia z UPSVR § 52a vo výške 312,08 EUR, § 54 vo výške 61,31 EUR, refundácia 
odmeny skladníka CO 27,42 EUR, refundácia RZMOŠ 275,- EUR, preplatok za zdravotnom 
poistení 2.770,13 EUR, z depozitu 352,64 EUR.  K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávku za 
odvod z hazardných hier vo výške 3,69 EUR a za dobropisy vo výške 7.131,88 EUR.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 429.288,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 
422.695,93 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2.000,- Materiálové vybavenie DHZ 
Prešovský samosprávny kraj 1.000,- Anna Bál 
Matica Slovenská 100,- Kultúrne leto 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 66,40 Na školské potreby pre deti v HN 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 256,59 Strava pre deti v HN 
Ministerstvo vnútra SR  1.033,19 Parlamentné voľby 2016 
Ministerstvo vnútra SR 338,25 REGOB – register obyvateľstva 
Ministerstvo vnútra SR 9,- Register adries 
Ministerstvo životného prostredia  95,87 Životné prostredie  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a r 47.040,- Pre NO poskytujúce sociálne služ 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 2.810,23 § 50 j 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  3.115,26 § 54 
Ministerstvo vnútra SR  5.205,34 Na matriku 
Fond na podporu umenia  1.000,- Nákup knižničného fondu 
Ministerstvo vnútra SR 333.953,- Normatív na žiaka 
Ministerstvo vnútra SR 1.845,- MŠ – 5. ročné deti 
Ministerstvo vnútra SR 2.934,80 Na lyžiarske kurzy 
Ministerstvo vnútra SR 3.200,- Na školu v prírode 
Ministerstvo vnútra SR 1.020,- Na učebnice 
Ministerstvo vnútra SR 8.531,- Na dopravné žiakov 
Ministerstvo vnútra SR 4.836,- Na vzdelávacie poukazy 
Ministerstvo vnútra SR 2.197,- Na odchodné 
Ministerstvo vnútra SR 109,- Zo sociálne znevýhodneného pros 
S P O L U  422.695,93  

 
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 

3.974,- 3.975,- 100 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3.974,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
3.975,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  .3.974,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3.975,- .EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Obec v roku 2016 nebola prijímateľom kapitálových grantov a transférov.  
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

21.728,80 21.728,80 100 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 21.728,80 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2016 v sume 21.728,80 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
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V roku 2016 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.496,-   EUR na výstavbu chodníka, 290,79 EUR 
na dopravné žiakov, 7.738,21 EUR normatív na žiaka a 8.205,80 EUR nevyčerpaná 
dotácia pre NO poskytujúce sociálne služby v 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 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

10.495,92 10.495,92 100 % 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 10.495,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
10.495,92  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                          31,422,80  EUR 
 
Príjmy: z podnikania 100,- EUR, administratívne poplatky 27.788,09 EUR, úroky 30,17 , iné 
nedaňové príjmy 3.504,54 EUR.  
 
Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0                   0                0 
  
 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                        0 EUR 
  
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

851.218,05 842.222,35 99 % 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 851.218,05 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 842.222,35 EUR, čo predstavuje  99.% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

306.243,67                   299.029,01 98 % 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 306.243,67 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 299.029,01 EUR, čo predstavuje  98 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 66.915,08 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 
68.322,97 EUR, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  
matriky a aktivačných pracovníkov. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 25.337,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 
25.387,01 EUR, čo je  100 % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 148.910,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 
147.157,29 EUR, čo je 99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  ostatné tovary 
a služby, odmeny poslancov a dohody o vykonaní práce.  
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov  62.361,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 
55.481,28 EUR, čo predstavuje  89 % čerpanie. 
MO MS 56,73 €, KOR-GYM 199,56 €, CVČ 200,- €, Mikroregión Sekčov – Topľa 204,19 €, 
Spoločná úradovňa Bardejov 2.272,79 €, Domov Dôchodcov n. o. 47.040,- €, členské príspevky 
412,84 €, Farský úrad Hertník 100,- €, Sponzorský dar na vydanie knihy 100,- €, životné 
jubileum 100 rokov 100,- €, DHZ 220,- €, Futbalová akadémia 100,- €, TJ Čergov 3.300,- €, 
KST 450,- €, DFSK 400,- €, Jednota dôchodcov 250,- € a nemocenské dávky 75,17 €. 
 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 2.720,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2.680,46     
EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.  
 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

65.104,39 65.104,39 100 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 65.104,39 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 65.104,39 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

- Projektová dokumentácia – revitalizácia verejných priestranstiev 700,- €,  
- Chodník ZŠ – Štefančinova ul.  2.857,17 €,  
- Chodník hlavná cesta – Fričkovce 33.765,05 €,  
- Rekonštrukcia ciest 21.008,42 €,  
- Rekonštrukcia ČOV 6.773,75 €.  
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3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

12.000                   12.000 12.000 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,- EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2016 v sume 12.000,-  EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií .12.000,- EUR na splácanie istiny 
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12.000,- EUR, čo predstavuje 
100 %.  
 
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

467.869,99 466.088,95  100 % 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 467.869,99 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 466.088,95 EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Materská škola                                   61.529,71 EUR 
Základná škola         364.511,96 EUR 
Školský klub detí       8.995,47 EUR 
Zariadenie školského stravovania     30.728,82 EUR 
Dávky sociálnej pomoci                         322,99 EUR  
 
Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0                   0                0 
 
Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume  
0 EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 822.800,45 
z toho : bežné príjmy obce  812.304,53 

             bežné príjmy RO 10.495,92 

Bežné výdavky spolu 765.117,96 
z toho : bežné výdavky  obce  299.029,01 

             bežné výdavky  RO 466.088,95 

Bežný rozpočet + 57.682,49 
Kapitálové  príjmy spolu 3.975,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  3.975,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 65.104,39 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  65.104,39 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 61.129,39 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3.446,90 
Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3.446,90 
Príjmové finančné operácie  21.728,80 

Výdavkové finančné operácie 12.000,.00 

Rozdiel finančných operácií + 9.728,80 
PRÍJMY SPOLU   848.504,25
VÝDAVKY SPOLU 842.222,35
Hospodárenie obce  + 6.281,90
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce + 6.281,90

 
 

Schodok rozpočtu v sume 3.446,90 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky  
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  1.781,04 EUR 

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.  
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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  1.014,77      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

3.391,43     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  0 
                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

      

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2016 4.406,20      

 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje smernica o sociálnom fonde.  
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016 46,19 
Prírastky - povinný prídel -        1 %                    629,27 
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - stravné lístky                     364,50 
               - príspevok na základe smernice SF               
               - ostatné úbytky                                               240,- 
KZ k 31.12.2016 70,96 

 
 

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 1.605.929,78 1.697.134,30 
Neobežný majetok spolu 1.064.765,37 1.180.446,58 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 15.696,91 12.624,91 
Dlhodobý hmotný majetok 837.380,68 956.133,89 
Dlhodobý finančný majetok 211.687,78 211.687,78 
Obežný majetok spolu 540.473,32 515.385,44 
z toho :   
Zásoby 401,51 528,11 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 476.061,11 452.096,02 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  16.772,83 22.715,93 
Finančné účty  47.237,87 40.045,38 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  691,09 1.302,28 
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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 1.605.929,78 1.697.134,30 
Vlastné imanie  696.165,88 749.803,25 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  696.165,88 749.803,25 
NVH minulých rokov 670.046,45 696.165,88 
Výsledok hospod. za účtovné obdobie  26.119,43 53.637,37 
Záväzky 169.184,75 143.101,59 
z toho :   
Rezervy  1.800 1.800 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13.523 1.337 
Dlhodobé záväzky 46,19 70,96 
Krátkodobé záväzky 23.455,82 9.542,19 
Bankové úvery a výpomoci 130.359,74 130.351,44 
Časové rozlíšenie 740.579,15 804.229,46 
 
 
 

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 2.351,06 2.351,06 0 
- zamestnancom 3.901,94 3.901,94 0 
- poisťovniam  2.613,68 2.613,68 0 
- daňovému úradu 430,73 430,73 0 
- štátnemu rozpočtu 1.781,04 1.781,04 0 
- bankám 130.351,44 130.351,44 0 
- štátnym fondom 0 0 0 
- ostatné záväzky 244,78 244,78 0 

Záväzky spolu k 31.12.2016 141.674,67 141.674,67 0 

 
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 

 
VÚB a. s.  
Bardejov  

Transparentný 
úver  

152.351,44 12.000,- 2.916,94 130.351,44 r. 2028 

 
Obec uzatvorila v roku 2015 s VÚB a. s.  Zmluvu o úvere na splatenie dvoch úverov od Prima 
Banky Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, 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.  
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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          773.576,16 EUR 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  75.046,69 EUR 
Spolu 848.622,85 EUR  

- z toho 60 % 509.173,71 EUR 
- z toho 25 % 212.155,71 EUR 

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 
- zostatok istiny z bankových úverov  130.351,44 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce  130.351,44 EUR 
 
 

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. a) 

130.351,44 848.622,85 15,36 % 
 
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) 

14.916,94 848.622,85 1,76 % 
 

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 - 

TJ Čergov Hertník 3.300,- 3.300,- 0 
DHZ Hertník  220,- 220,- 0 
KST Hertník 450,- 450,- 0 
DFSK Hertník 400,- 400,- 0 
Rímsko katolícka cirkev Hertník 100,- 100,- 0 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Hertník 250,- 250,- 0 

 
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 
o dotáciách. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nemá podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, ani koncesie.  
 
 

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 Hertník – zriaď. 90.400,38 90.400,38 0 
ZŠ s MŠ Hertník - vlastné 10.493,82 10.493,82 0 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ s MŠ Hertník  366.975,79 365.194,75 1.781,04 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.  

 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

 
Právnická osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Domov Dôchodcov n. o.  47.040 43.576,44 3.463,56 
 

Príspevok ( z dôvodu neobsadených miest) obec od Domova Dôchodcov n. o.  prijala 30.1.2017 
a následne 2.2.2017 ho vrátila poskytovateľovi. 
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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 - 

DPO SR Materiálové vybavenie DHZ 2.000,- 2.000,- 0 
Matica Slov Kultúrne leto 100,- 100,- 0 
UPSVaR Na školské potreby pre deti v HN 66,40 66,40 0 
UPSVaR Strava pre deti v HN 256,59 256,59 0 
MV SR Parlamentné voľby 2016 1.033,19 1.033,19 0 
MV SR REGOB – register obyvateľstva 338,25 338,25 0 
MV SR Register adries 9,- 9,- 0 
MŽP SR Životné prostredie  95,87 95,87 0 
MPSVaR Pre NO poskytujúce sociálne služby 47.040,- 43.576,44 3.463,56 
ÚPSVaR § 50 j 2.810,23 3.254,27 - 444,04 
ÚPSVaR § 54 3.115,26 3.115,26 0 
MV SR Na matriku 5.205,34 5.205,34 0 
Fond na PU Nákup knižničného fondu 1.000,- 1.000,- 0 
MV SR Normatív na žiaka 333.953,- 332.832,23 1.120,77 
MV SR MŠ – 5. ročné deti 1.845,- 1.845,- 0 
MV SR Na lyžiarske kurzy 2.934,80 2.934,80 0 
MV SR Na školu v prírode 3.200,- 3.200,- 0 
MV SR Na učebnice 1.020,- 1.020,- 0 
MV SR Na dopravné žiakov 8.531,- 7.870,73 660,27 
MV SR Na vzdelávacie poukazy 4.836,- 4.836,- 0 
MV SR Na odchodné 2.197,- 2.197,- 0 
MV SR Zo sociálne znevýhodneného pros 109,- 109,- 0 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou.  
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Prešovský samosprávny kraj  1.000,- 1.000,- 0 
  
Dotácia od VÚC vo výške 1.000,-  EUR v  programe Kultúra  na Anna Bál 24.7.2016 
 
 

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

 
Obecné zastupiteľstvo v Hertníku uznesením č. 9 zo dňa 27. novembra 2015 neuplatňovanie 
programov rozpočtu.  
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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 berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo 
výške 3.446,90 EUR. 
 
 
 
 


