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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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.3.2016 uznesením č. 78/2016 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 31.3.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

- druhá zmena schválená dňa 3.5.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

- tretia zmena schválená dňa 30.6.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

- štvrtá zmena schválená dňa 27.9.2016 uznesením OZ č. 105/2016 

- piata zmena schválená dňa 30.9.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

- šiesta zmena schválená dňa 16.11.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

- siedma zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením OZ č. 120/2016 

- ôsma zmena schválená dňa 30.12.2016 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Rozpočet  

   k 31.12.2016 

Príjmy celkom 510 962 525 174 

z toho :   

Bežné príjmy 196 491 217 623 

Kapitálové príjmy 301 671 294 751 

Finančné príjmy 12 800 12 800 

Výdavky celkom 510 962 525 174 

z toho :   

Bežné výdavky 191 711 199 387 

Kapitálové výdavky 317 591 323 632 

Finančné výdavky 1 660 2 155 

Schodok/prebytok 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

525 174 494 093,86 94,1 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 525 174,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

494 093,86 EUR, čo predstavuje 94,1 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

217 623 217 046,72 99,73 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 217 623 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

217 046,72  EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

186 126               186 123,10                    100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160 677,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 160 675,73 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 435,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 434,16 EUR, čo je 

100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 117,87 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

3 476,27 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  13 434,16 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 1 796,22 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume  10 147,83  EUR, z toho na sumu 9 927,57 má vytvorenú opravnú položku 

vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky.  

 

Daň za psa:  595,13 

Daň za užívanie verejného priestranstva:   89,10 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:    9028,69 Eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

25 928          25 395,68        98 % 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 843,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 840,7,- EUR, čo je 

99,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 212,40 

EUR, a  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4628,30 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1471,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 471,50 EUR, čo je 

99,86 % plnenie.  

Z rozpočtovaných pokút vo výške 300,- € bol skutočný príjem 300,- € čo predstavuje 100% 

plnenie 

 

Poplatky za služby 

Z rozpočtovaných 14 355 € bol skutočný príjem  k 31.12.2016 v sume 13 937,65 €, čo je 97,1 % 

plnenie. 

Z toho poplatok za vodu činí 11 779,17 €,  za školné a stravné v sume 3 026,84 €. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1 859                 1 818,99 97,85 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 859,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 818,99  EUR, čo predstavuje 97,85 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 569,- EUR bol skutočný príjem vo výške 5 527,94 

EUR, čo predstavuje 99,26 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Obvodný úrad, odbor školstva 1 411,00 Školstvo – výchova a vzdelanie 

ObU Košice 203,61 REGOB 

ObU Košice 20,20 Register adries 

ObU Košice 26,65 Pozemné komunikácie 

ObU Košice 52,00 Životné prostredie 

ObU Košice 794,56 Voľby 

ObU Košice 34,92 Hrob vojaka 

Nadácia PONTIS- TESCO 1300,00 Fitness zariadenia 

Nadácia PONTIS, fond Telekom 100,00 Dotácia – športovanie mladých 

Košický samosprávy kraj 1000,00 Kultúrne podujatie 

GB Stav 200,00 Kultúrne podujatie 

VSE Holding 385,00 Dlažba v MŠ 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie od VSE 

Holding nebola vyčerpaná v r. 2016, ale bude čerpanie v r. 2017. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

294 751 276 147,14 93,69 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 294 751,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 276 147,14 EUR, čo predstavuje  93,69 % plnenie.  

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 294 751,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 276 147,14 EUR, čo 

predstavuje 93,69 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond 200 000,00 Rekonštrukcia verejného vodovodu 

Environmentálny fond 76 147,14 Zateplenie budovy MŠ 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

11 900 0 0 

900 900,00 100 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 12 800 EUR bol uskutočnený k 31.12.2016 prevod 

finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 900,- Eur 7 % plnenie.  

 

Plnenie jednotlivých položiek je prílohou č. 1  Záverečného účtu. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

525 174 485 488,63 92,44 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 525 174 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 485 488,63 EUR, čo predstavuje  92,44  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

199 387 190 207,14                95,40 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 199 387,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 190 207,14 EUR, čo predstavuje  95,40 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 79 276,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 77 751,9,- EUR, 

čo je 98,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky a osobné vyrovnania pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov školstva. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  30 187,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume  29 199,41 EUR, 

čo je 96,72 % čerpanie.  

Tovary a služby       

Z rozpočtovaných 81 491,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 75 603,51 EUR, čo 

je 92,77 % 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 

Z rozpočtovaných 6 069,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 041,97 EUR, čo 

predstavuje 99,55 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  360.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 113,5 EUR, čo 

predstavuje 31,52  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

323 632              293 126,49                                  90,57 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 323 632,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 293 126,49 EUR, čo predstavuje  90,57 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia obecného vodovodu 

Z rozpočtovaných  229 621,-  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 211 021,6 

EUR, čo predstavuje 91,9 % čerpanie.  

b) Zateplenie budovy materskej školy 

 Z rozpočtovaných  80 461,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 80 454,89 

EUR, čo predstavuje 99,99  % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

2 155                   2 155,00                100 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 2 155 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 2 155  EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 217 046,72 

Bežné výdavky spolu 190 207,14 

Bežný rozpočet 26 839,58 

Kapitálové  príjmy spolu 276 147,14 

Kapitálové  výdavky spolu 293 126,49 

Kapitálový rozpočet  -16  979,35 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 9 860,23 

Vylúčenie z prebytku  385,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9475,23 

Príjmy z finančných operácií 900,00 

Výdavky z finančných operácií 2155,00 

Rozdiel finančných operácií -1 255,00 
PRÍJMY SPOLU   494  093,86 

VÝDAVKY SPOLU 485 488,63 

Hospodárenie obce  8 605,23 
Vylúčenie z prebytku 385,00 

Upravené hospodárenie obce 8220,23 

 

 

 

Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 9860,23  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  z účelovo určeného nenávratného finančného príspevku z VSE  

Holding a.s. v sume 385,00 EUR  predstavuje čiastku 9 475,23 €. 

 

Schodok z rozpočtového hospodárenia z finančných operácii vo výške 1 255,00 € navrhujeme 

účtovne vysporiadať z kladného výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 

 

Zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia obce v sume 8 220,23 EUR navrhujeme 

odviesť do rezervného fondu obce Gyňov. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 
 

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  8 817,00       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

18 430,22      

                - z finančných operácií 0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2016 27 247,22  

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016   0,00 

Prírastky - povinný prídel -       1,25  %                    833,22 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     -236,00 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky  (jubileum, odchod do dôch.)                                              - 85,00 

KZ k 31.12.2016 562,22 
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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 876 754 1 150 776,00 

Neobežný majetok spolu 834 124 1 103 004,00 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 3090,00 
Dlhodobý hmotný majetok 712 169 977 956,00 
Dlhodobý finančný majetok 121 955 121 955,00 

Obežný majetok spolu 42 149 47 238,00 
z toho :   
Zásoby 152 733,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0,00 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4 977 1 193,00 
Finančné účty  37 020 45 312,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0,00 

Časové rozlíšenie  481 534,00 

 

 

 

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 876 754 1 150 776,00 

Vlastné imanie  340 560 360 748,00 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0,00 
Fondy 0 0,00 
Výsledok hospodárenia  340 560 360 748,00 
Z toho: za bežné obdobie 15 717 17 008,00 

Záväzky 14 969 12 416,00 
z toho :   
Rezervy  600 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0,00 

Dlhodobé záväzky 38 0,00 
Krátkodobé záväzky 12 176 11 916,00 
Bankové úvery a výpomoci 2 155 0,00 

Časové rozlíšenie 521 225 777 613,00 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

 

Obec v roku 2016 splatila dlhodobý úver na rekonštrukciu domu smútku. Obec nie je 

k 31.12.2016 úverovo zaťažená. 

 

 

 

8. 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. 1/2009  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 - 

Telovýchovná jednota Slovan Gyňov 900,00 EUR 900,00 EUR 0 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čaňa 1 500,00 EUR 1500,00 EUR 0 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2009 

o dotáciách. 

 

 

Dotácie poskytnuté v zmysle zmlúv    

Eurobus a.s. 144,86 144,86  0 

CVČ LIBA ACADEMY  Čaňa 6,66 6,66 0 

CVČ Spojená škola sv. Košických mučeníkov 6,66 6,66 0 

 

9. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká.  

  

10. 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, 
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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 nemá zriedené rozpočtové organizácie 

 

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

 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 

  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založené právnické osoby 

 

 

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 - 

Krajský školský úrad Školstvo - bežné výdavky 1 411,00 1 411,00 0 

Obvodný úrad Košice REGOB - bežné výdavky 203,61 203,61 0 

Obvodný úrad Košice Register adries 20,20 20,20  

Obvodný úrad Košice Pozemné komunikácie 

- bežné výdavky 

26,65 26,65 0 

Obvodný úrad Košice Životné prostredie 

- bežné výdavky 

52,00 52,00 0 

Obvodný úrad Košice Voľby - bežné výdavky 794,56 794,56 0 

Obvodný úrad Košice Vojnový hrob - bežné výdavky 34,92 34,92 0 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu  

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny fond Zateplenie MŠ 76 147,14 76 147,14 0 

Environmentálny fond Rekonštrukcia verej. vodovodu 200 000,00 200 000,00 0 

 

Obec uzatvorila v roku 2016 dve zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie celkom vo výške 276 147,14 €.  

 

 

 



 13 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Čaňa 496,66 496,66 0 

Mesto Košice 66,65 66,65 0 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu  VUC 

 

 

VUC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Košický samosprávny kraj 1000,- 1000,- 0 

 

Obec uzatvorila v roku 2016 jednu zmluvu s VUC v zmysle VZN o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

Obec v roku 2016 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva nemala zatriedené výdavky do 

programov obce.  

 

 

 

12. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu za rok 2016. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného 

fondu vo výške 8 220,23 EUR. 


