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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 ak 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. 6/2015
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 15.04.2016
uznesením č. 7/2016
- druhá zmena schválená dňa 23.09.2016
uznesením č. 9/2016
- tretia zmena schválená dňa 16.12.2016
uznesením č. 11/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

107.585,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
191.148,00

107.585,00
0,00
0,00
107.585,00

150.543,00
32.495,00
8.110,00
191.148,00

100.674,00
1.271,00
5640,00

129.388,00
3731,00
58.029,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
191.148,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

191.147,33

99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 191.148,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
191.147,33 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
150.543,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

150.541,16

99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 150.543,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
150.541,16 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
85.737,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

85.737,16

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 77.406,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 77.406,07 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6.815,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6.815,05 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.987,19 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 827,86 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6.815,05 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 33,03 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 0,00 EUR.
Daň za psa: 180,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,00 €
Daň za nevýherné hracie prístroje: 0,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1.336,00 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
11.555,50

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

11.553,51

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10.172,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10.172,45 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 10.172,45 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.116,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.115,00 EUR, čo je
99,99 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
267,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

266,03

99,63

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 267,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 266,03
EUR, čo predstavuje 99,63 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a úroky z vkladov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 53.250,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 53.250,69
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
OÚ Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov
MF SR
DPO SR
Prešovský samosprávny kraj
Úrad PSK
ÚPSVaR Humenné
MPRV SR

Suma v EUR
117,40
1.180,48
1.000,00
11,64
30,68
271,00
11.340,00
2.000,00
999,90
1.000,00
32.918,05
954,20

MH SR

1.020,30

MŽP SR

407,04

Účel
Dotácia Register obyv., register adries
Voľby NRSR
Výkon prác na vojnových hroboch
Údržba vojnových hrobov
Dotácia – úsek starostlivosti o ŽP
Dotácia MŠ-nenormatívne
Dotácia na individuálne potreby
Dotácia na DHZO
Dotácia projekt – „Podporíme kultúru“
Dotácia projekt- „Úcta k obetiam“
Finanč. príspevok na zamestnávanie
znevýhodnených UoZ
Dofinancovanie projektu „Centrum
konskej turistiky“
Dofinancovanie projektu „Modernizácia
verejného osvetlenia
Za prieskumné územia

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
32.495,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

32.495,47

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 32.495,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 32.495,47 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných .......0....... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.....0.......EUR.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
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Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 32.495,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32.495,47 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MH SR

Suma v EUR
20.495,77

Program rozvoja vidieka - Slovanet

11.999,70

Účel
Dofinancovanie projektu „Modernizácia
verejného osvetlenia“
Dofinancovanie projektu „Kamerové
systémy“

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
8.110,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

8.110,70

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8.110,70 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 8.110,70 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjmové finančné operácie
Prevod zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z minulého roku – finančné
prostriedky projekt „Konská turistiky“
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá RO s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
191.148,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

189.014,12

98,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 191.148,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 189.014,12 EUR, čo predstavuje 98,88 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
129.388,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

128.523,95

99,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 129.388,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 128.523,95 EUR, čo predstavuje 99,33 % čerpanie.
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 57.011,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
56.514,93 EUR, čo je 99,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy, aktivačných pracovníkov, pracovníkov zamestnaných v rámci projektov
s UPSVaR.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 18.367,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
18.364,08 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Patria sem odvody do sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 49.292,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
48.929,59 EUR, čo je 99,26 % 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 výdavkov 3.031,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
3.030,34 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Patria sem dotácia pre FK Nižná Sitnica,
odchodné, členské príspevky, deťom v HN na občerstvenie, starým občanom.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1.686,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
1.685,01 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie. Ide o výdavky na poplatky za vedenie
bežných účtov, splácanie úrokov z úverov.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
3.731,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

2.460,00

65,93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3.731,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 2.460,00 EUR, čo predstavuje 65,93 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia – projekt „Kompostovisko v obci Nižná Sitnica“
Z rozpočtovaných 2.460,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2.460,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
% čerpania
2016 po poslednej zmene
58.029,00
58.030,17
100,00
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 58.029,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 58.030,17 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky výdavkových finančných operácií patrí:
a) Splatenie krátkodobého bankového úveru -„Konská turistika“v celkovej výške 9.072,50 €
b) Splatenie krátkodobého bankového úveru –„Modernizácia verejného osvetlenia“v celkovej výške 31.442,47 €
c) Vrátenie finančného daru v celkovej výške 11.875,20 € /Kamerové systémy/
d) Splácanie dlhodobého úveru MK – krátkodobá časť v celkovej výške 5.640,00 €
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá RO s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
150.541,16

Bežné príjmy spolu

150.451,16

z toho : bežné príjmy obce

0,00

bežné príjmy RO

128.523,95

Bežné výdavky spolu

128.523,95

z toho : bežné výdavky obce

0,00

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet

+22.017,21
32.495,47

Kapitálové príjmy spolu

32.495,47

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

2.460,00

Kapitálové výdavky spolu

2.460,00

z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

kapitálové výdavky RO

Kapitálový rozpočet

+30.035,47
+52.052,68
0,00
+52.052,68

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

8.110,70

Príjmové finančné operácie

58.030,17

Výdavkové finančné operácie

Rozdiel finančných operácií

-49.919,47
191.147,33
189.014,12
+2.133,21
0,00
+2.133,21

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu:
Upravený o zostatok finančných operáciíí:
Výsledok hospodárenia

+52.052,68 EUR
- 49.919,47 EUR
+ 2.133,21 EUR

Prebytok rozpočtu v sume 52.052,68 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 vyrovnanie:
Zostatku finančných operácií v sume -49.919,47 EUR 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
Zostatok prebytku rozpočtu v sume 2.133,21 EUR zisteného 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
2.133,21 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
2.133,21 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
47,76
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
0,00
rozpočtový rok
- z finančných operácií
210,57
Úbytky - použitie rezervného fondu :
0,00
- krytie schodku rozpočtu
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2016
258,33
Peňažný fond
Obec Nižná Sitnica nevytvára peňažný fond.
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.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
510,62
Prírastky - povinný prídel - 1 %
750,66
- povinný prídel %
0,00
- ostatné prírastky
0,00
Úbytky - závodné stravovanie
0,00
- regeneráciu PS, dopravu
0,00
- dopravné
0,00
- ostatné úbytky
356,77
KZ k 31.12.2016
904,51
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec Nižná Sitnica nevytvára fond prevádzky , údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec Nižná Sitnica nevytvára fond rozvoja bývania.
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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

Nadobúdacia
hodnota

Oprávky

brutto
1.002.888,15
997.974,93

korekcia
213.451,84
213.451,84

Zostatková Bezprost.
cena k
predchádz
31.12.2016
účtovné
obdobie
netto
netto
789.436,31 867.348,07
784.523,09 821.214,79

1.666,96
996.307,97
0,00
3.928,86

1.666,96
211.784,88
0,00
0,00

0,00
784.523,09
0,00
3.928,86

0,00
821.214,79
0,00
45.746,66

156,40
0,00
0,00
474,31
3.298,15
0,00
0,00
984,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

156,40
0,00
0,00
474,31
3.298,15
0,00
0,00
984,36

198,00
11.126,34
0,00
25.625,44
8.796,88
0,00
0,00
386,62

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
867.348,07
303.185,21

KZ k 31.12.2016 v EUR
789.436,31
186.700,73

0,00
0,00
303.185,21
95.674,73

0,00
0,00
186.700,73
46.800,18

1450,00
0,00
1.405,01
9.077,70
83.742,02
468.488,13

611,49
0,00
1.609,86
6.991,78
37.587,05
555.935,40

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

314,28
4.433,15

314,28
4.433,15

0,00
0,00
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- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

1.960,80
283,55

1.960,80
283,55

0,00
0,00

37.587,05

37.585,05

0,00

2.221,35
46.800,18

2.221,35
46.800,18

0,00

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima
banka
Slovensko
Prima
banka
Slovensko
Prima
banka
Slovensko

Účel

Ročná
splátka
istiny
za rok 2016

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

splatnosti

37.587,05

r. 2023

Rok

Dlhodobý úver –
Rekonštrukcia MK

5.640,00

1.215,13

Krátkodobý preklenovací
úver – projekt Konská
turistika
Krátkodobý úver –
projekt Modernizácia
VO v obci

9.072,50

29,28

0,00

r.2016

31.442,47

379,67

0,00

r.2016

Obec Nižná Sitnica k 31.12.2016 eviduje zostatok istiny dlhodobého úveru vo výške 37.587,05
€, úver obec prijala na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Splátky istiny a úrokov sú
mesačné, splatnosť úveru je 11.08.2023. Obec v roku 2016 zaplatila zostávajúcu časť
krátkodobého úveru vo výške 9072,50, ktorý bol prijatý na realizáciu projektu Konská turistika,
ďalej obec v roku 2016 uhradila krátkodobý úver vo výške 31.442,47 €, ktorý bol prijatý na
realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci.
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 a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
128.114,83 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 215,12 EUR
Spolu
128.329,95 EUR
- z toho 60 %
76.997,97 EUR
- z toho 25 %
32.082,48 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

37.587,05 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky :

37.587,05 EUR
0,00

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o zdroje
/predfinancovanie spol. programov ŠR a EU/

37.587,05 EUR
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Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

37.587,05

128.329,95

29,29%

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)

5.640,00

128.329,95

4,39%

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. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na činnosť FK Nižná Sitnica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Futbalový klub Slovan Lobe Nižná Sitnica,
zastúpený Ing. Jaroslav Sukeľ, predseda FK

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1.554,60

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1.554,60

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2009
o poskytovaní dotácií.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Nižná Sitnica nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec Nižná Sitnica nemá zriadené ani založené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
OÚ Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov
MF SR
ÚPSVaR-HE

MPRV SR
MH SR
MŽP SR

Dotácia Register obyv., register adries
Voľby NRSR
Výkon prác na vojnových hroboch
Údržba vojnových hrobov
Dotácia – úsek starostlivosti o ŽP
Dotácia MŠ-nenormatívne
Dotácia na individuálne potreby
Finanč.
príspevok
na
zamestnávanie
znevýhodnených UoZ
Dofinancovanie projektu „Centrum konskej
turistiky“
Dofinancovanie
projektu
„Modernizácia
verejného osvetlenia
Za prieskumné územia

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

117,40
1.180,48
1.000,00
11,64
30,68
271,00
11.340,00
32.918,05

117,40
1.180,48
1.000,00
11,64
30,68
271,00
11.340,00
32.918,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

954,20

954,20

0,00

1.020,30

1.020,30

0,00

407,04

407,04

0,00

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2016 neprijala žiadnu dotáciu od inej obce ani neposkytla žiadnu dotáciu inej obci.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

PSK
Úrad PSK

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

999,90
1000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

999,90
1000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Nižná Sitnica , na základe XIV. uznesenia OZ zo dňa 13.12.2013, v súlade so zákonom
583/2004, § 4 odst.5 od 01.01. 2014 neuplatňuje program obce - nevyhotovuje programový
rozpočet, keďže Obec Nižná Sitnica je obec do 2000 obyvateľov.
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13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2.133,21 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 52.052,68 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 vyrovnanie:
Zostatku finančných operácií v sume -49.919,47 EUR 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
Zostatok prebytku rozpočtu v sume 2.133,21 EUR zisteného 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
2.133,21 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
2.133,21 EUR.

Vypracoval:
Helena Mališová

Predkladá:
Ing. Stanislav Rakár

V Nižná Sitnica, dňa:24.05.2017
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