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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 vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový. A finančné
operácie ako prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.decembra 2015
uznesením č 54/2015.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.03.2016 starostka obce
- druhá zmena schválená dňa 21.06.2016 uznesením č. 82/16
- tretia zmena schválená dňa 25.08.2016 uznesením č. 97/16
- štvrtá zmena schválená dňa 07.12.2016 uznesením č. 104/16.
Rozpočet obce k 31.12.2016

312 740

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
570 520

173 440
100 000
39 300

213 840
317 380
39 300

312 740

521 760

173 440
125 100
14 200

213 840
215 280
92 640

0

0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok
2016
312 740,-

Upravený
rozpočet 2016
570 520,-

Skutočnosť
k 31.12.2016
625 446,70

% plnenia
110

Z rozpočtovaných celkových príjmov 312 740, - EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 625 446,70 EUR, čo predstavuje 110 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok
2016
173 440,-

Upravený
Rozpočet 2016
213 840,-

Skutočnosť
k 31.12.2016
229 114,33

% plnenia
107

Z rozpočtovaných bežných príjmov 173 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
229 114,33 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
165 200,-

Skutočnosť k 31.12.2016
192 100,32

% plnenia
116

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 145 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 171 282,53 EUR, čo predstavuje
plnenie na 118 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 817,79 EUR, čo
je 121. % plnenie.
ROK 2015
ROK 2016
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 687,48 €
9 587,34 €
dane zo stavieb boli v sume
3 698,48 €
3 780,15 €
a dane za psa boli v sume
370,- €
385,- €
Poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
6 901,66 €
7 065,30 €
K 31.12.2015 obec evidovala pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 348,95 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 068,69 EUR.
(Z toho najväčšiu položku tvorí nedoplatok na dani bývalé Agro. spol. Lackovce a nastupujúca
spoločnosť LMG a.s. 1 724,46,-€ )
(Nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 100,- €.)
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
5 500,-

Skutočnosť k 31.12.2016
8 632,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

% plnenia
160

-5Z rozpočtovaných 5 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 632,64 EUR,
čo je 157 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú:
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočtované
€
1 300
700
350

skutočnosť
€
2 583,60
413,34
492,-

Administratívne poplatky - správne poplatky:,
Prenajaté pozemky
Prenajaté budovy
Predaj výrobkov- KUKA nádob, vriec, hlina
rozhlas,služby -kosenie
350
1 750,20
Poplatky za školné v Mš
500
790,90
a stravné – rozpočtované
2 300
2 602,60
_______________________________________________________________________
Spolu:
5 500
8. 632,64
===============================================================
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
2 740,-

Skutočnosť k 31.12.2016
28 381,47

% plnenia
510

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 740 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 929,24 EUR + 23 217,29 – granty z Úradu práce, čo predstavuje 616 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácií a z vratiek ročného
zúčtovania zdravotného poistenia
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 050 EUR bol skutočný príjem vo výške 26 349,99
EUR
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce
Úrad práce
Úrad práce
Ministerstvo hospodárstva
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu MV
Zo štátneho rozpočtu- voľby

Suma v EUR
3 113,72
15 281,53
4 822,04
775,20
240,66
1 085,1 051,84

Účel
§ 54 - refund.nákladov Mš- 1
§ 54 – refund. nákladov- 4 zam.
§ 50j úrad práce (1 zamest.)
Refund.bež.výd. - osvetlenie
Eviden. Obyvateľ. reg. adries
5.ročné deti v Mš
Voľby

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
100 000

Skutočnosť k 31.12.2016
396 332,37

% plnenia
396

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 100 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
396 332,37 €. Z toho za predaj pozemkov predstavuje 209.650,50 €.

-6 Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2016
39 300

Upravený
Rozpočet 2016
39 300,-

Skutočnosť
k 31.12.2016
-

% plnenia
0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 39 300 EUR nebol žiaden skutočný príjem k 31.12.2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok
2016
312 740,-

Upravený
2016
521 760,-

Skutočnosť
k 31.12.2016
501 893,54

% čerpania
110

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 312 740 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 501 893,54 EUR, čo predstavuje 135 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých oddielov bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok
2016
173 440,-

Upravený
2016
213 840,-

Skutočnosť
k 31.12.2016
212 727,33

% čerpania
121

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 213 840,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 212 727,33 EUR, čo predstavuje 121 % čerpanie.
Medzi významné položky BEŽNÉHO ROZPOČTU patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 90 245 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 90 220 EUR, čo
je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky obecného úradu, materskej školy
a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 693 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 34 674 EUR, čo je
99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 81 392 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 70 910,67 EUR,
čo je 99 % 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 všeobecné a špeciálne.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 394,40 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
Z rozpočtovaných 1 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 089,79 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.

-72) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2016
125 100

Upravený
2016
215 280

Skutočnosť
k 31.12.2016
196 555,27

% čerpania
91

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba – 24 136,23 € projektová dokumentácia na čistenie odvodňovacích kanálov
1.380,- € + 22 756,23 € výstavba odstavnej plochy na autobusovú zastávku IBV Kordoškova
b) Komunikácia
Zo schváleného projektu Poľných ciest bolo vyčerpané k 31.12.2016 suma 42 960,14 €
c) Nakladanie s odpadmi - 102.190,20 € projekt Zefektívnenie biologicky rozložiteľných
odpadov- dotácia Environmentálny fond (kompostery, silá, traktor s príslušenstvom)
d) Verejné osvetlenie – 2 061,09 € - 1 vetva verejného osvetlenia
e) Rekreačné a športové služby – 13.065,26 € - výstavba tribúny ŠK Slávia Lackovce.
f) Vysielacie služby – 4.182,75 € – rozšírenie rozhlasu v oblasti Kordoškova
g) Obec – 7.959,60 €– montovaný sklad za KD na traktor
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% čerpania
92 640
92 610,94
100
Z rozpočtovaných výdavkových operácií
- 82 610,94 € predstavuje splátka návratnej finančnej výpomoci a úroku,
1.672,71 € splátka leasingu za služobné auto
- 10.000,- € splátka dlhodobého úveru

4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
KONTROLA PEŃAŹNÝCH PROSTRIEDKOV A PLNENIA ROZPOĆTU
Začiatočný zostatok na bežných účtoch k 1.01.2016
27 686,00
Začiatočný zostatok pokladne k 01.01.2016
1 006,88
Rozpočtové príjmy (bežné a kapit)
+ 625 446,70
Rozpočtové výdavky (B+K+FOV )
- 501 893,54
____________________________________________________________
Konečný zostatok k 31.12.2016
152 246,04 €
====================================================
Vykázaný v hlavnej knihe na účtoch v bankách a v pokladni:
Stav na bežných účtoch: VÚB - bežný
110 530,90 €
k 31.12.2016
Prima banka – bežný
13 807,67 €
Prima banka - SF
€
Prima banka – dotačný
15 364,89 €
VÚB - Mš
541,20 €
Peniaze na účtoch spolu
150 244,66 €
Pokladňa Ocú a Mš
2 001,38 €
_________________________________________
S PO LU :
152 246,04 €
====================================

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

8-

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
229 114,33
212 727,33
+ 16 387,396 332,37
196 555,27
199 777,10
216 164,10
129,07
216 035,03
0,-

92 610,94
- 92 610,94
625 446,70
501 893,54
123 553,16
- 129,07
123 424,09

Prebytok rozpočtu v sume 216 035,03 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 z. n. p.
Z prebytku boli vylúčené prostriedky ŠR na školstvo v čiastke 129,07 € – nevyčerpané
(možnosť vyčerpať v rozpočtovom roku 2017 do 31.3.)
Následne celový výsledok hospodárenia po započítaní aj finančných operácií 123 424,09 € do
peňažného fondu - rozdelenie- použitie určí Obecné zastupiteľstvo Lackovce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
11 139,80

11 139,80

-

9-

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z .n. p.
o použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
16 207,84

16 207,84

Obec v roku 2016 hradila kapitálové výdavky z vlastných zdrojov, resp. úhrad z dotácií
a zo zdrojov z predaja pozemkov.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 ,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
875,58
1 213,86
663,36

1 426,08

-
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

1 610 670,82

1 872 003,30

Neobežný majetok spolu

1 575 310,13

1 713 073,85

22 185,75

20 349,75

Dlhodobý hmotný majetok

1 431 184,32

1 570 784.04

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

34 896,67

158 620,56

2 227,20

410,40

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

3 368,19

4 290,52

Finančné účty

29 301,28

153 919,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

464,02

308,89

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

1 610 670,82

1 872 003,30

952 418,92

1 140 546,73

0

0

Výsledok hospodárenia

952 418,92

1 140 546,73

Záväzky

147 240,49

58 646,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Rezervy

600,-

700,-

0

129,07

Dlhodobé záväzky

6 756,77

6 305,13

Krátkodobé záväzky

13 948,26

14 376,49

Bankové úvery a výpomoci

125 935,46

37 135,83

Časové rozlíšenie

511 011,41

672 810,05

Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec uzatvorila v 12/2015 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu ŠKODA Rapid
č. 898227 so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. na pravidelný
mesačných splátkach v sume 195,28 € po dobu 3. rokov. (8 224,55)
V roku 2016 bolo splatených 1 672,70 €. Zostáva splatiť za auto k 31.12.2016 6 551,85 €.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021 splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov
mesačné.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

Prima banka Investičný 58.135,83
úver
Obec k 31.12.2016 eviduje ešte tieto záväzky
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

Výška
úroku v %

Variabilná
(2,26)

Zabezpečenie
úveru

Bianko
zmenka

536,51
129,07
6 272,63
5 806,42

Zostatok
k 31.12.2016

37 135,83

Splatnosť

r. 2021

EUR
EUR
EUR
EUR

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
bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
197 880,44.EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
.......... EUR
Spolu
197 880,44 EUR
- z toho 60 %
118 728,26 EUR
- z toho 25 %
29 970,11 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

37 135,83 EUR
........... EUR

-
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- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

........... EUR
6 551,85 EUR
43 687,68 EUR
........... EUR
........... EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

43 687,68

197 880,44

22 %

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)

11 672,70

197 880,44

6%

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

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.29/2009 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 .....
--1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Športový klub Slávia Lackovce - bežné
3 284,58
3 284,58
0
výdavky na turnaj .....
Rímsko-katol.cirkev farnosť Troch koš,.muč.
400
400
0
Slovenský červený kríž – na činnosť
150
150
0
Únia žien Slovenska – na činnosť
150
150
0
Klub dôchodcov Lackovce – na činnosť
170
170
0
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.29/2009 o poskytovaní dotácií.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

13 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Minister. financií

Matrika – evidencia obyv.

Minister. vnútra

Školstvo – príspevok pre 5r.deti

Min.hospodárstva

Moder.a rekonšt.verej.osvetlenia obce

231,66

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

231,66

0

1 085,-

955,93

129,07

78 376,38

78 376,38

23 197,29

23 197,29

(Európsky fond regionál. Rozvoja)

ÚPSVaR

§ 50j a § 54 –dlhodob. nezam.

MV SR

Voľby

1 051,84

1 051,84

0
0

Obec v roku 2015 financovala z vlastných prostriedkov a z návratnej finančnej výpomoci
Rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá nám bola po následnej kontrole v roku 2016
refundovaná Ministerstvom hospodárstva SR.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Suma poskytnutých
Fond
Environmentálny fond

finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finan.
prostriedkov

Rozdiel

97 080,69

97 080,69

0

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu s Environmentálnym fondom – Zefektívnenie
zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Lackovce na sumu
102 190,20 EUR. (97 080,69 EF + 5 109,51 spolufinancovanie obec).V rámci tejto dotácie obec
nakúpila kompostery do každej obývanej domácnosti, kompostovacie silá, traktor s návesom
Štiepkovač, mulčovač a mulčovacie rameno.

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Obec neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.

Rozdiel
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.
V roku 2016 sme dostali od iných subjektov – Nadácia SPP grant na Rozvoj a podpora
športového areálu vo výške 12.000,- €.. Obec investovala vlastné zdroje vo výške 1 065,26
€ .Spolu vo výške 13 065,26 €
Vďaka tejto finančnej podpore sa dobudovala tribúna pre fanúšikov ŠK,
10. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec v zmysle zákona č. 426/2013 Z.uz. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z .z..
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z n. p. neuplatňuje programovú štruktúru rozpočtu
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

