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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 11.12.2015 uznesením č.63/12/2015
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 5.8.2016 uznesením č. 32/08/2016
- druhá zmena schválená dňa 5.8.2016 uznesením č. 32/08/2016
- tretia zmena schválená dňa 5.8.2016 uznesením č. 32/08/2016
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2016-S starostky dňa 5.8.2016
- piata zmena schválená dňa 27.10.2016 uznesením č. 38/10/2016
- šiesta zmena schválená dňa 27.10.2016 uznesením č. 38/10/2016
- siedma schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2016-S starostky dňa 27.10.2016
- ôsma zmena schválená dňa 27.10.2016 uznesením č. 38/10/2016
- deviata zmena schválená dňa 19.12.2016 uznesením č. 54/12/2016
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2016 zamestnancom obce dňa
19.12.2016 (účelovo určené prostriedky)
Rozpočet obce k 31.12.2016

229.241

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
390.854

194.581
0
34.660

221.834
150.480
18.540

229.241

390.854

177.410
45.171
6.660

201.663
182.531
6.660

229.241

390.854

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
390.854

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

387.526,55

99,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 390.854,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
387.526,55 EUR, čo predstavuje 99,15 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
221.834

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

218.506,55

98,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov 221.834,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
218.506,55 EUR, čo predstavuje 98,5 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
206.345

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

203.890

98,81

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 178.243,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 183.061,30 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,70 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13.982,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13.828,68 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,90 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.508,62 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4.320,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13.132,22
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 696,46 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 7.944,41 EUR. Z toho 7.603,94 EUR za predchádzajúce roky
a 340,47 EUR za rok 2016.
Daň za psa 347,56 EUR
Daň za ubytovanie 58,24 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6.594,22 EUR
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO a DSO v sume 4.564,79 EUR.
Z toho 3.642,89 EUR za predchádzajúce roky a 921,90 EUR za rok 2016.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
9.127

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

7.711,17

84,49
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.122,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.354,13 EUR, čo je
120,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 963,83
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 311,- EUR a príjem
z prenajatých strojov v sume 79,30 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.754,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2.068,89 EUR, čo je
75,12 % plnenie. Ďalšie nedaňové príjmy sú za predaj výrobkov, tovarov a služieb, školné,
stravné a úroky z vkladov v celkovej sume 4.288,15 EUR z rozpočtovaných 5.251,- EUR, čo je
81,66 %.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
379

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

868,52

229,16

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 379,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 868,52
EUR, čo predstavuje 229,16 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek a príjmy z
refundácie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 5.983,- EUR bol skutočný príjem vo výške 6.036,86
EUR, čo predstavuje 100,9 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Sp. Nová Ves
MF SR Bratislava
DPO SR Bratislava
Okresný úrad odbor školstva Košice
Okresný úrad Sp. Nová Ves
ÚPSVaR Sp. Nová Ves
ÚPSVaR Sp. Nová Ves
Okresný úrad Sp. Nová Ves
Spolu:

Suma v EUR
1.792,92
579,80
700,1.194,262,02
137,1.317,12
54,6.036,86

Účel
Aktivačná činnosť
Voľby do NR SR
Dotácia pre dobrov.hasičský zbor obce
Školské pomôcky - MŠ
Dotácia na REGOB a Register adries
Dotácia na stravu detí v hm.núdzi
Rodinné prídavky- osobitný príjemca
Na prenesený výkon ŠS-na úseku ŽP

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
150.480

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

150.480

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150.480,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 150.480,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 480,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 480,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 150.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 150.000,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond SR Bratislava

Suma v EUR
Účel
150.000,- Dotácia na výstavbu kanalizácie

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
18.540

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

18.540,-

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18.540,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 18.540,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Schválením rozpočtu na rok 2016 bolo rozpočtované čerpanie rezervného fondu na splátky istiny
z úveru v sume 6.660,- EUR a tiež čerpanie rezervného fondu na výstavbu kanalizácie v sume
3.000,- EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/08/2016 zo dňa 5.8.2016 bolo schválené ďalšie
použitie rezervného fondu v sume 22.000,- EUR a to:
- 4.000,- EUR na PD na rozšírenie NN vedenia v rómskej osade
- 8.000,- EUR na nákup 2 ks autobusových prístreškov
- 1.500,- EUR na PD na miestne komunikácie v rómskej osade
- 5.000,- EUR na PD na novú budovu obecného úradu
- 3.500,- EUR na výstavbu kanalizácie
V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu v sume 18.540,- EUR a to:
- 6.660,- EUR na splátky istiny úveru
- 6.500,- EUR na výstavbu kanalizácie
- 5.080,- EUR na nákup 2 ks autobusových prístreškov
- 300,- EUR na PD na novú budovu obecného úradu
Rozpočtovým opatrením č.9/2016 bol rozpočet na príjmové finančné operácie znížený
o nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu.
V roku 2016 obec nemala žiadne nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré by mohla použiť v súlade
so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
390.854

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

367.181,06

93,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 390.854,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 367.181,06 EUR, čo predstavuje 93,94 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
201.663

Skutočnosť k 31.12.2016

193.213,16

% čerpania

95,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 201.663,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 193.213,16 EUR, čo predstavuje 95,81 % čerpanie.

k 31.12.2016

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 93.552,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
93.725,17 EUR, čo je 100,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
údržbára, hlavného kontrolóra, správcu pohrebiska a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 35.626,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
33.803,94 EUR, čo je 94,89 % čerpanie. Sú tu zahrnuté všetky odvody za zamestnávateľa na
zdravotné a sociálne poistenie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 67.189,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
63.512,69 EUR, čo je 94,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, reprezentačné výdavky, stravovanie, rutinná a štandardná
údržba, poistenie majetku, pohonné hmoty, poplatky banke, odmeny na základe dohôd, odmeny
poslancov ocz, ostatné tovary a služby, tvorba sociálneho fondu a náhrady.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4.295,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1.441,21
EUR, čo predstavuje 33,56 % čerpanie. Jedná sa o príspevky na spoločný stavebný a školský
úrad, členské príspevky, náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti a iné.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1.001,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 730,15
EUR, čo predstavuje 72,94 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
182.531

Skutočnosť k 31.12.2016
167.307,90

% čerpania
91,66

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 182.531,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 167.307,90 EUR, čo predstavuje 91,66 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výkonné a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 300,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 300,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú to výdavky na PD na nový obecný úrad.
b) Nakladanie s odpadovými vodami
Z rozpočtovaných 174.151,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 158.927,90
EUR, čo predstavuje 91,26 % čerpanie. Sú to výdavky na výstavbu kanalizácie a ČOV a s tým
súvisiace činnosti.
c) Rozvoj obcí:
Z rozpočtovaných 5.080,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5.080,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Výdavky na obstaranie autobusových prístreškov.
d) Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
Z rozpočtovaných 3.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3.000,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú to výdavky na PD rekonštrukcie podkrovia kultúrneho domu na
priestory pre voľno časové aktivity.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6.660

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

6.660

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6.660,- EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6.660,- EUR, čo predstavuje 100 %
čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
218.506,55
218.506,55
0,00

193.213,16
193.213,16
0,00

25.293,39
150.480,150.480,0,00

167.307,90
167.307,90
0,00

-16.827,90
8.465,49
0,00
8.465,49
18.540,00
6.660,00

11.880,00
387.526,55
367.181,06
20.345,49
0,00
20.345,49

Návrh riešenia hospodárenia obce za rok 2016:
Prebytok rozpočtu v sume 8.465,49 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
8.465,49 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 11.880,- EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
11.880,- EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
20.345,49 EUR.
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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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- splátky istiny úveru (schválené v rozpočte)
- výstavba kanalizácie (schválené v rozpočte)
- uznesenie č.32/08/2016 zo dňa 5.8.2016 výstavba kanalizácie
- uznesenie č.32/08/2016 zo dňa 5.8.2016 nákup aut.prístreškov
- uznesenie č.32/08/2016 zo dňa 5.8.2016 - PD na nový obecný úrad
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
13.982,99
16.553,54
1.300,00

6.660,00
3.000,00
3.500,00
5.080,00
300,00

13.296,53

Peňažný fond
Obec Betlanovce nevytvára peňažné fondy 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 kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS- peňažný príspevok
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
115,90
855,07

267,00
602,50

101,47

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 226 160,69

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 363 377,29

1 174 229,77

1 313 429,44
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

9 646,-

8 574,-

Dlhodobý hmotný majetok

1 072 813,42

1 213 085,09

Dlhodobý finančný majetok

91 770,35

91 770,35

Obežný majetok spolu

51 513,99

49 504,98

2 414,34

2 184,34

Krátkodobé pohľadávky

16 144,62

12 509,20

Finančné účty

32 955,03

34 811,44

416,93

442,87

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky:
- na dani z nehnuteľností 7.944,41 EUR
- na poplatkoch za komunálne odpady a DSO 4.564,79
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 226 160,69

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 363 377,29

918 430,30

922 635,84

Výsledok hospodárenia

918 430,30

922 635,84

Záväzky

41 378,89

36 235,93

540,-

540,-

189,67

157,41

Krátkodobé záväzky

12 674,78

14 224,08

Bankové úvery a výpomoci

27 974,44

21 314,44

Časové rozlíšenie

266 351,50

404 505,52

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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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
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

2.159,58
5.883,35
4.901,40
1.067,04
0
21.314,44
0
212,71
35.538,52

z toho po lehote
splatnosti

2.159,58
5.883,35
4.901,40
1.067,04
0
21.314,44
0
212,71
35.538,52

Stav úverov k 31.12.2016
Účel

Veriteľ

Prima Banka
a.s.

univerzálny

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

49.790,88

6.660,-

688,19

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

21.314,44

Rok
splatnosti

r. 2023

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadne zmluvy o úvere. Zostatok úveru spláca pravidelnými
mesačnými splátkami 555,- EUR – t.j. 6.660,- EUR za rok
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
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

199.672,04 EUR
4.057,78 EUR
203.729,82 EUR
122.237,89 EUR
50.932,46 EUR

21.314,44 EUR
0 EUR

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

21.314,44 EUR
0 EUR
21.314,44 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

21.314,44

203.729,82

10,46 %
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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)

6.660,00

203.729,82

3,27 %

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 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách a dodatkov,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

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
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom právnických osôb, rozpočtových a príspevkových
organizácií.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutý
ch
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

579,80

0

1.792,92

1.792,92

0

-5-

MF SR Bratislava

Voľby do NR SR v r. 2016

ÚPSVaR SNV

Príspevok na aktivačnú činnosť

ÚPSVaR SNV

Dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi

137,-

137,-

0

DPO SR Bratislava

Dotácia pre dobrov.hasičský zbor obce

700,-

700,-

0

579,80
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ÚPSVaR SNV

Rodinné prídavky – osobitný príjemca

OÚ odb. školstva KE

1.317,12

1.317,12

0

Dotácia na školské pomôcky

1.194,-

1.194,-

0

OÚ Sp. Nová Ves

Dotácia na REGOB a Register adries

262,02

262,02

0

OÚ Sp. Nová Ves

Dotácia na prenesený výkon ŠS- ŽP

54,-

54,-

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Environmentálny fond Bratislava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

150.000,-

150.000,-

0

-4-

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu s Environmentálnym fondom zmluvu o poskytnutí dotácie
na projekt: ČOV a kanalizácia Betlanovce, Prístupová cesta k ČOV a spevnená plocha.
Dotácia bola účelovo určená a bola použitá a vyúčtovaná do konca roku 2016.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Obec Harichovce-staveb.úrad
Obec Smižany- školský úrad

826,80
42,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

826,80
42,60

0
0

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Betlanovce nemala voči rozpočtom VÚC v roku 2016 žiadne finančné vzťahy.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach uznesením č. 74/12/2013 zo dňa 5.12.2013 schválilo
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení novely zákona č. 426/2013 Z.z. § 4 odst.5
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Betlanovce od 1.1.2014

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie roku 2016
- bez výhrad
- s výhradami .................
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 8.465,49 EUR
a použitie zostatku finančných operácií 11.880,- EUR na tvorbu rezervného fondu vo výške
spolu 20.345,49 EUR.
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Príloha č. 1

Prehľad stavu bankových účtov, cenín a pokladne
k 31.12.2016
Finančné účty:
211 Pokladňa

účtovný stav
skutkový stav

582,69 €
582,69 €

261 Peniaze na ceste

účtovný stav
skutkový stav

0
0

2211 Bežný účet

účtovný stav
skutkový stav

19.762,80 €
19.762,80 €

221RF Rezervný fond účtovný stav
skutkový stav

13.296,53 €
13.296,53 €

22161 Účet SF

účtovný stav
skutkový stav

101,47 €
101,47 €

2215 Dotačný účet

účtovný stav
skutkový stav

0
0

213 Ceniny známky

účtovný stav
skutkový stav

14,50 €
14,50 €

213 Ceniny str. lístky

účtovný stav
skutkový stav

92,- €
92,- €

22141 Účet šk.jedálne účtovný stav
skutkový stav

961,45 €
961,45 €

Hospodárenie na mimorozpočtovom účte – ŠJ (typ zdroja M)
Počiatočný stav k 1.1.2016
851,10 €
Príjmy za stravu
4.077,92 €
Výdavky za potraviny
3.967,57 €
Konečný stav k 31.12.2016
961,45 €

Vystavila: Janka Lapšanská, samostatný referent
V Betlanovciach 9.5.2017
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