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Záverečný účet obce za rok 2016
(v EUR )
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 ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.11.2015 uznesením č. 125/2015
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 4.2.2016 uznesením č. 10/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.2.2016 starostom obce
- tretia zmena schválená dňa 15.3.2016 starostom obce
- štvrtá zmena schválená dňa 18.5.2016 uznesením č. 50/2016
- piata zmena schválená dňa 9.6.2016 uznesením č. 74/2016
- šiesta zmena schválená dňa 28.6.2016 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 8.9.2016 uznesením č. 92/2016
- ôsma zmena schválená dňa 24.11.2016 uznesením č. 108/2016
- deviata zmena schválená dňa 30.11.2016 starostom obce
- desiata zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 129/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

1.898.937,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2.046.757,-

1.875.837,0,3.000,20.100,1.784.003,-

1.994.778,0,25.917,26.062,1.996.011,-

596.107,316.000,140.050,731.846,+ 114.934,-

645.565,412.727,140.050,797.669,+ 50.746,-

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
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2.018.323,41

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2.014.629,72

99,82

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1.988.352,03

99,68

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1.994.778,a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1.453.711,00

1.452.433.02

99,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 619.540,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 619.137,84 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,93 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 777.711,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 776.872,28 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 101.520,36
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 674.323,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
1.027,99 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 767.273,17 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 9.599,11 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 24.484,33 EUR.
Daň za psa .........nie je
Daň za užívanie verejného priestranstva .....................nie je
Daň za nevýherné hracie prístroje .......................nie je
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ............
56.422,90
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
118.220,00

Skutočnosť k 31.12.2016
115.673,98

% plnenia
97,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 73.367,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 73.343,72 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov,
priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 25.491,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25.186,49 EUR, čo
je 98,8 % plnenie. Najväčší podiel na uvedenom príjme mala pokuta za stavbu bez stavebného
povolenia vo výške 15.000,- a poplatky za výherné hracie automaty vo výške 3.000,- a 1.500,EUR
4

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
19 116.00

Skutočnosť k 31.12.2016
16 898.54

% plnenia
88,40

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek vo výške 4.102,48
EUR, refundácia nákladov na zmenu územného plánu obce vo výške 5.870,58, príjem za
použitie obecnej optosiete pre zriadenie optického internetu v ZŠ s MŠ Voderady vo výške
3.216,- EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 422.847,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
420.245,03 EUR, čo predstavuje 99,38 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Nadačný fond Lear v nadácii Pontis
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Recyklačný fond v likvidácii

Suma v EUR
Účel
4.871,68 Obnova multifunkčného ihriska
3.000,00 Materiálno-technické
vybavenie
DHZ Voderady
2.648,00 Príspevok za separáciu kom. odpadu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery zo štátneho rozpočtu SR sú uvedené v časti 11 Záverečného účtu - „Finančné
usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom“.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
25.917,00

23.545,41

90,85

V roku 2016 bola obci splatená návratná finančná výpomoc dcérskou spoločnosťou MAVOS,
s.r.o. vo výške 14.608,- .
Na príjmových operáciách sa podieľal príjem z likvidačného zostatku spoločnosti Technické
služby Voderady, s.r.o. vo výške 1.613,- EUR.
V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6.695,59 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 629,- EUR
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
26.062,-

Skutočnosť k 31.12.2016
25.856,54

% plnenia
99,21
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
16.719,72 EUR
Základná umelecká škola
9.136,82 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 198 342.00

Skutočnosť k 31.12.2016
915 889.70

% čerpania
76,43

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
645 565.00

Skutočnosť k 31.12.2016

605 621.39

% čerpania

93,81

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 177.628,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
177.604,00 EUR, čo je 99,11% čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 66.540,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
65.604,92 EUR, čo je 98,59 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 308.708,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
274.980,33 EUR, čo je 89,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 74.688,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
72.503,86 EUR, čo predstavuje 97,08 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 18.000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
14.928,07 EUR, čo predstavuje 82,93 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
412.727,00

Skutočnosť k 31.12.2016
170.542,13

% čerpania
41,32
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cesta a chodník na Športovej ul., chodník
na Potočnej ulici, parkovisko a chodník pri Kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 103.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 80.437,89
EUR, čo predstavuje 78,09 % čerpanie.
b) Hasičská zbrojnica s interiérovým vybavením
Z rozpočtovaných 44.620,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 24.062,39 EUR,
čo predstavuje 53,93 % čerpanie. Celkové náklady na Hasičskú zbrojnicu od začiatku výstavby v
roku 2012 boli vo výške 142.282,23 EUR.
c) Rekonštrukcia Kultúrneho domu – kancelárie na prízemí – 18.795,90 EUR
d) Územný plán obce – zmena č. 10,11 – 10.500,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
140.050,-

Skutočnosť k 31.12.2016
139.726,18

% čerpania
99,77 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 140.050,- EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 139.726,18 EUR, čo predstavuje
99,77 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
797.669,-

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

772.491,62

96,84

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
625.277,69 EUR
Základná umelecká škola
147.213,93 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie RO
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie mimorozpočtových finančných operácií
Upravený schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2.032.128,08
1.988.352,03
43.776,05

1.394.769.35
605.621,39
789.147,96

637.358,73
0,00
0,00
0,00

170.542,13
170.542,13
0,00

-170.542,13
466.816,60
26.507,48
440.309,12
53.545,41
202,58
139.726,18

- 85.978,19
-30.000,00*
- 115.978,19
2.085.876,07
1.705.037,66
380.838,41
56.507,48
324.330,93

*Z príjmových finančných operácií sme vylúčili prijatú zábezpeku od účastníkov verejného
obstarávania kanalizácie na Cíferskej a Trnavskej ulici spolu vo výške 30.000,- EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 440.309,12 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 26.507,48 EUR navrhujeme použiť na:

-

tvorbu rezervného fondu
vysporiadanie upraveného schodku finančných operácií

.................324.330,93 EUR
.................115.978,19 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 16.982,73 EUR, a to na prenesený výkon
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 8.400,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1.124,75 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
324.330,93 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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
58.420,22
210.150,78
0
0
0

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

0
0
268.571,00

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1%
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
124,03
+ 1.614,99
- 984,36
- 330,00
424,66
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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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na výmenu vodomerov
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
19.376,01
8.400,00

628,82
27.147,19

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
9.448.698,34
9.746.295,21
8.554.676,32
8.516.251,41
13.051,57
8.257.662,84
283.961,91
892.067,77

17.713,28
8.219.576,22
278.961,91
1.229.041,72

0
533.366,04
0
19.324,78
324.768,95
0
14.608,00
1.954,25

0
499.682,73
0
35.823,62
693.535,37
0
0
1.002,08

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

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
9.448.698,34
9.746.295,21
4.649.775,67
5.114.428,20
0
0
4.649.775,67
1.301.176,00

0
0
5.114.428,20
1.199.401,80
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Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1.900,00
6.695,59
780.124,78
64.265,09
448.190,54
3.497.746,67

1.950,00
16.982,73
750.581,50
93.745,03
336.142,54
3.432.465,21

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- zábezpeka verejné obstarávanie
- zábezpeka nájomné byty
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

13.441,25
12.723,99
7.467,27
2.086,62
16.982,73
336.142,54
752.103,88
30.000,00
26.034,30
44,56
1.533.169,68

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

13.441,25
12.723,99
7.467,27
2.086,62
16.982,73
336.142,54
752.103,88
30.000,00
26.034,30
44,56
1.533.169,68

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Slovenská
Sporiteľňa, a.s.
Slovenská
Sporiteľňa, a.s.
Slovenská
záručná
a rozvojová
banka, a.s.
Slovenská
záručná
a rozvojová
banka, a.s.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

splatnosti

Investičný

423.072,00

83.716,00

5.067,57

251.140,00

r. 2019

Investičný

400.000,00

28.332,00

1.921,97

85.002,54

r. 2019

Nájomné
byty

740.820,06

22.358,39

6.234,85

601.102,02

r. 2040

Nájomné
byty

178.368,00

5.319,79

1.564,61

151.001,86

r. 2041

Účel

Rok

Obec neuzatvorila v roku 2016 zmluvu o úvere.
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 v roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

1.887.410,92 EUR
1.117,52 EUR
1.888.528,44 EUR
1.133.117,06 EUR
472.132,11 EUR
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
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

336.142,54 EUR
752.103,88 EUR
1.088.246,42 EUR
752.103,88 EUR
336.142,54 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

336.142,54

1.888.528,44

17,8 %

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)

6.989,54

1.888.528,44

0,37 %

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. 7/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

-1-

Telovýchovná jednota Družstevník - rozvoj
futbalu na klubovej úrovni
Jednota dôchodcov - organizované stretnutia
seniorov
Spevácky zbor Prameň – reprezentácia obce
Stolnotenisový klub – rozvoj stolného tenisu
na klubovej úrovni
OZ Efektívna sebaobrana – rozvoj športu
OZ Floppers – rozvoj športu na klubovej
úrovni
Slovenský zväz záhradkárov – organizovanie
vzdelávania občanov v oblasti ovocinárstva a
záhradníctva
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady –
protipožiarna prevencia, civilná ochrana
Zariadenie pre seniorov Križovany –
potraviny Vianoce 2016

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

8 920,00

8 920,00

0

1 800,00

1 800,00

0

1 000,00
1 800,00

1 000,00
1 800,00

0
0

500,00
500,00

500,00
500,00

0
0

800,00

800,00

0

8 026,71

8 026,71

0

100,00

100,00

0
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K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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

ZŠ s MŠ Voderady - od
zriaďovateľa
ZŠ
s MŠ
Voderady
vlastné príjmy
ZUŠ Voderady – od
zriaďovateľa
ZUŠ Voderady vlastné
príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

223 500,00

219 029,00

4 471,00

15 011,24

15 011,24

0

137 850,00

137 818,31

31,69

9 135,22

9 135,22

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Voderady – zo
štátneho rozpočtu SR
ZUŠ Voderady – zo
štátneho rozpočtu SR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

408 220,19

391 237,46

16 982,73

260,40

260,40

0
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

MAVOS, s.r.o. – finančné
ozdravenie dcérskej
spoločnosti

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

14 608,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

14 608,00

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)

-1-

Ministerstvo
školstva SR

-2-

Bežné výdavky na mzdy
a prevádzku v školských
zariadeniach
Voľby do parlamentu , BV
Matrika, BV

Ministerstvo
vnútra SR

Register obyvateľstva, BV
Register adries, BV
Odborná príprava DHZ, BV

Ministerstvo
životného
prostredia
SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a reg.
rozvoja SR
c)

Prieskumné územie (plyn)
Životné prostredie
Stavebný úrad– BV
Pozemné komunikácie - BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

408 480,59

391 497,86

16 982,73

537,28

445,73

91,55

3 001,00

3 001,00

0

477,18

477,18

0

18,60

18,60

0

1 640,00
zostatok z roku
2015
673,20

1 516,20

123,80

673,20

0

135,25

135,25

0

1 344,78

1 344,78

0

62,47

62,47

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Malženice –
obecný úrad
oblasť
Malženice –
obecný úrad
oblasť

e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

spoločný
(sociálna

607,32

607,32

0

spoločný
(stavebná

1 127,88

1 127,88

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2016 nemala finančné vzťahy so žiadnou VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet (počet obyvateľov do 2 000)
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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 324.330,93 EUR.
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