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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. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 76 zo dňa 12.12.2015 v zmysle § 4, ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z. sa na rok 2016 neuplatňujú programy obce.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2015 uznesením č. 76
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2016 uznesením OZ č. 82
- druhá zmena schválená dňa 24.4.2016 uznesením OZ č. 92
- tretia zmena schválená dňa 10.6.2016 uznesením OZ č. 101
- štvrtá zmena schválená dňa 14.6.2016 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 19.8.2016 uznesením OZ č. 105
Rozpočet obce a MŠ k 31.12.2016

226.316,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
237.783,10

218.816,00

221.889,00

231.252,96

2.500,00
5.000,00
226.316,00

9.407,00
6.487,10
235.149,00

2.916,04
6.487,10
235.158,80

108.719,00
11.300,00
25.007,00
81.290,00

117.552,00
7.300,00
25.007,00
87.602,00

115.365,21
7.257,96
24.933,42
87.602,21

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy Materská škola
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky Materská škola

Skutočné
čerpanie
240.656,10

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
226.316,00

Skutočnosť k 31.12.2016
240.656,10

% plnenia
105,8

Z rozpočtovaných celkových príjmov 226.316,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
240.656,10 EUR, čo predstavuje 105,80 % plnenie.
1) Beţné príjmy
Obec
Rozpočet na rok 2016
218.816,00

Skutočnosť k 31.12.2016
231.252,96

% plnenia
105,68

Z rozpočtovaných beţných príjmov 218.816,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
231.252,96 EUR, čo predstavuje 105,68 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
167.362,00

Skutočnosť k 31.12.2016
177.012,44

% plnenia
105,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 155.371,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 165.020,98 EUR čo predstavuje
plnenie na 106,21 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5.801,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5.739,93 EUR, čo je
98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1.150,39 EUR, dane zo stavieb boli v sume
4.539,39 EUR a dane z bytov boli v sume 50,15 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 193,63 EUR.
Daň za psa : 360,00 EUR
Daň za ubytovanie : 114,30 EUR
Daň za uţívanie verejného priestranstva : 0,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje : 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 5.777,23 EUR
b) Nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
48.315,00

Skutočnosť k 31.12.2016
49.266,16

% plnenia
101,96

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 42.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 40.768,79 EUR, čo
je 96,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.061,00 EUR, čo je
312,05 % plnenie.
Poplatky a platby z predaja a sluţieb
Z rozpočtovaných 4.900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7.021,98 EUR, čo je
143,30 % plnenie
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z ČOV, vodného a energií NB.
c) Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016
3.139,00

Skutočnosť k 31.12.2016
4.974,36

% plnenia
158,46

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3.139,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4.974,36
EUR, čo predstavuje 158,46 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský úrad ŢP Ţilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Krajský úrad Ţilina
Krajský úrad Ţilina
Ministerstvo financií
Krajský školský úrad Ţilina

DPO SR
Ministerstvo financií
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

Suma v EUR
41,16
145,20
19,01
409,20
837,44
1.682,00
700,00
9,00
1.131,35

Účel
Ţivotné prostredie
REGOB
pozemné komunikácie
stavebný úrad
voľby
dotácia MŠ
Dotácia DHZO
Dotácia na register adries
transfer na aktivačné práce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív: 0,00
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

3) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2016
2.500,00

Skutočnosť k 31.12.2016
2.916,04

% plnenia
116,64

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
2.916,04 EUR, čo predstavuje 116,64 % plnenie. Príjem tvorili financie do garančného fondu
bytoviek.
V roku 2016 nebol prijatý úver.
V roku 2016 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Materská škola
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2016
5.000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
6.487,10

% plnenia
129,74

Z rozpočtovaných beţných príjmov 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
6.487,10 EUR, čo predstavuje 129,74 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
226.316,00

Skutočnosť k 31.12.2016
235.158,80

% čerpania
103,90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 226.316,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 235.158,80 EUR, čo predstavuje 103,90 % čerpanie.
1) Beţné výdavky
Obec
Rozpočet na rok 2016
108.719,00

Skutočnosť k 31.12.2016
115.365,21

% čerpania
106,11

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 108.719,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 115.365,21EUR, čo predstavuje 106,11 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 34.400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 34.478,14
EUR, čo je 100,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov
obecného úradu, mzdy na dohodu a mzdové prostriedky kontrolóra obce. Navýšenie čerpania
ovplyvnilo navýšenie miezd zo zákona.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12.428,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 11.820,91
EUR, čo je 95,11 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného i z navýšených miezd zo zákona
a zvýšeného úväzku starostu obce.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 45.271,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 vo výške 52.574,20
EUR, čo je 116,13 % čerpanie . Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné poistné
a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 7.520,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 7.318,86 EUR, čo
predstavuje 97,32 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9.100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9.173,10 EUR,
čo predstavuje 100,80 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
11.300,00

Skutočnosť k 31.12.2016
7.257,96

% čerpania
64,22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11.300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 7.257,96 EUR, čo predstavuje 64,22 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) rekonštrukcia obecného domu vo vyšnej časti obce
Z rozpočtovaných 4.300,00 EUR a upravených 7.300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2016 v sume 7.257,96 EUR, čo predstavuje 168,78 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2016
25.007,00

Skutočnosť k 31.12.2016
24.933,42

% čerpania
99,70

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 25.007,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 24.933,42 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie. Jedná sa o splácanie úverov zo
Štátneho fondu rozvoja a bývania na nájomné bytovky I, II a III.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Materská škola
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2016
81.290,00

Skutočnosť k 31.12.2016
87.602,21

% čerpania
107,76

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 81.290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 87.602,21EUR, čo predstavuje 107,76 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Beţné príjmy
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy MŠ
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky MŠ
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy MŠ
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky MŠ
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok 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

237.740,06
231.252,96
6.487,10
202.967,42
115.365,21
87.602,21
+ 34.772,64
0
0
0
7.257,96
7.257,96
0
- 7.257,96
+ 27.514,68
0
+ 27.514,68
2.916,04
24.933,42
- 22.017,38
240.656,10
235.158,80
+ 5.497,30
0
+ 5.497,30

Prebytok rozpočtu je v sume 5.497,30 EUR.
Na základe uvedených skutočností bude tvorený fond rezerv

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej vo výške 10 % prebytku
rozpočtu príslušného rozpočtového roka podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vyššie uvedeného zákona
Rezervný fond sa pouţíva na úhradu beţných výdavkov, na odstránenie havarijného stavu
majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených ţivelnými pohromami alebo inou
mimoriadnou okolnosťou.
O pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
21.080,96
955,96
0

0
22.036,92

Odporúčaná tvorba rezervného fondu za rok 2016 na schválenie obecným zastupiteľstvom : zo
zákona minimálne vo výške 10 % z výsledku hospodárenia : 5.947,30 EUR t.j. 594,73 EUR
Peňaţný fond
Obec vytvára peňaţný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O pouţití
peňaţného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňaţný
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 - pouţitie peňaţného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu 1% hrubej mzdy zamestnancov
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
1.197,71
309,35

120,80
1.386,26

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

1.263.155,29

1.232.340,42

Neobeţný majetok spolu

1.188.371,28

1.152.189,24

1.659,70

1.659,70

1.094.598,45

1.058.416,41

Dlhodobý finančný majetok

92.113,13

92.113,13

Obeţný majetok spolu

73.748,56

79.826,85

Zásoby

106,24

569,32

Zúčtovanie medzi subjektami VS

465,46

0,00

Dlhodobé pohľadávky

573,71

1.300,55

2.477,17

3.665,40

70.125,98

74.291,58

0,00

0,00

1.035,45

324,33

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2016 v EUR

1.263.155,29

1.232.340,42

242.026,01

258.908,29

0,00

0,00

21.080,96

0,00

Výsledok hospodárenia

220.945,05

258.908,29

Záväzky

654.586,97

627.265,27

400

500

0

0

646.877,90

620.110,90

7.309,07

6.654,37

0,00

0,00

366.542,31

346.166,86

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné (gar. fond. soc. fond ...)

0,00 EUR
601.109,61 EUR
2.697,57 EUR
0,00 EUR
2.274,37 EUR
1.672,43 EUR
19.511,29 EUR

Obec neuzatvorila v r. 2016 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu.
Obec neuzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

0

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2016

0

Splatnosť

8. Hospodárenie 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. 4/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
činnosť
Dobrovoľný hasičský zbor – beţné výdavky
na činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3.900,00 EUR

3.900,00 EUR

0,00

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2011
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel - vrátenie

0,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

KÚ Ţilina

ţivotné prostredie

OÚ LM

REGOB

KU Ţilina

pozemné komunikácie

KÚ Ţilina

stavebný úrad

MF SR

voľby

MF SR

Register adries

ÚPSVaR

transfer aktivačná

KÚ Ţilina

Dotácia MŠ

DPO SR

Dotácia na činnosť DHZO

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

41,16

41,16

145,20

145,20

19,01

19,01

409,20

409,20

837,44

719,35

9,00

9,00

1.131,35

1.131,35

1.682,00

1.682,00

700,00

700,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0,00
0,00
0,00
0,00
118,09
0,00
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

e)

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0,00

0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel
0,00

Vypracovala: Bc. Alena Florová

Predkladá:

Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch , dňa 24.5.2017

12. Uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2016 :
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing,. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce Gôtovany
za rok 2016 a odporúčanie schváliť návrh záverečného účtu tak ako je predloţený
schvaľuje
- tvorbu rezervného fondu obce Gôtovany z výsledku hospodárenia obce za rok 2016 vo
výške 10% zo sumy 5.497,30 eur, t.j. 549,73 eur
- záverečný účet obce Gôtovany za rok 2016 bez pripomienok

