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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 a schválený ako prebytkový – príjmová
časť v celkovej výške 181 108,55 Eur a výdavková časť v celkovej výške 175 102,55 Eur.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2015 uznesením č. 79/2015.
Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.03.2016 uznesením č. 10/2016
- druhá zmena schválená dňa 06.06.2016 uznesením č. 37/2016
- tretia zmena schválená dňa 05.09.2016 uznesením č. 51/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 26.10.2016 uznesením č. 66/2016
- piata zmena schválená dňa 05.12.2016 uznesením č. 77/2016.
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

181 108,55

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
257 684,15

179 108,55
2 000,00
0,00

208 880,59
46 004,17
2 799,39

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

175 102,55

249 458,32

154 255,43
3 921,00
16 926,12

163 353,91
69 178,29
16 926,12

Rozpočet obce (rozdiel)

+ 6 006,00

Schválený
rozpočet

+

8 225,83
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet upravený na rok
2016
257 684,15

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

258 710,33

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 257 684,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
258 710,33 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet upravený na rok
2016
208 880,59

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

206 506,31

98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 208 880,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
206 506,31 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet upravený na rok
2016
162 580,00

Skutočnosť k 31.12.2016
162 387,77

% plnenia
99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 145 000,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 144 872,89 Eur, čo predstavuje
plnenie na 99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 960,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 037,26 Eur, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 794,79 EUR, dane zo stavieb boli v sume
3 242,47 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 255,09
Eur.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 520,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 512,32 Eur, čo je
98 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 965,30 Eur, čo je 99
% plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 122,28 Eur.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet upravený na rok
2016
24 628,27

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

23 692,48

96

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 535,18 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15 563,18 Eur, čo je
94 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 121,40 Eur,
príjem z prenájmu plynového zariadenia v sume 1 077,55 Eur a príjem z prenajatých budov,
bytov, hrobových miest a objektov v sume 14 364,23 Eur.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vrátila obci na základe vyúčtovania odvodov za rok 2015
sumu 1 832,45 Eur (zaúčtované ako vratky so zdrojom financovania 131F R 292 017).
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky z prenájmu bytov v 7 b.j. Lipník vo výške 747,96 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8 093,09 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 296,85 Eur, čo je
77 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 21 672,32 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo
výške 20 426,06 Eur, čo predstavuje 94 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OU Trenčín, odbor školstva
OU Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
DPO SR
UPSVaR Prievidza

Suma v EUR
1 194,00
47,80
177,63
654,21
618,45
2 000,00
15 733,97

Účel
Výchova a vzdelávanie pre MŠ
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľov a adries
Voľby do NR SR 2016
ROEP
Na činnosť DHZ
Príspevok na §54

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Rozpočet upravený na rok
2016
46 004,17

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

46 004,17

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 46 004,17 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
46 004,17 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 4 126,51 Eur z predaja pozemkov bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
4 126,51 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
Obci bola v roku 2016 poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na dažďovú kanalizáciu
v IBV Lipník vo výške 41 877,66 Eur, ktoré boli aj účelovo v plnej výške použité.
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3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet upravený na rok
2016
2 799,39

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 799,39 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
V roku 2016 obec neprijala žiadny úver.
Nerozpočtované príjmy za rok 2016 boli v sume 6 199,85 Eur (týka sa to tvorby sociálneho fondu
a poplatkov a platieb školskej jedálne).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet upravený na rok
2016
249 458,32

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

258 373,22

103

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 249 458,32 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 258 373,22 Eur, čo predstavuje 103 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet upravený na rok
2016
163 353,91

Skutočnosť k 31.12.2016
184 875,11

% čerpania
113

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 163 353,91 Eur bolo skutočne čerpané
v sume 184 875,11 Eur, čo predstavuje 113 % čerpanie.

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 73 945,90 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 82 692,28 Eur, čo
je 111 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a MŠ, opatrovateľskej
služby, poslancov OZ, členov komisií OZ, aktivačných pracovníkov a pracovníkov na dohody.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30 400,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 28 064,02 Eur, čo
je 92 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 54 992,78 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 59 479,89 Eur, čo
je 108 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a MŠ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistné, stravovanie a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 015,23 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 563,07 Eur, čo
predstavuje 113 % čerpanie. Ide o bežné transfery obci, jednotlivcom (DHZ Lipník, FK Slávia
Chrenovec-Brusno, Jednota dôchodcov), na členské príspevky.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
finančnými výpomocami boli k 31.12.2016 v sume 3 677,92 Eur.

pôžičkami

a návratnými

Nerozpočtované bežné výdavky za rok 2016 boli v sume 6 397,93 Eur (týka sa to čerpania zo
sociálneho fondu a nákupu potravín do školskej jedálne).
2. Kapitálové výdavky
Rozpočet upravený na rok
2016
69 178,29

Skutočnosť k 31.12.2016
59 000,33

% čerpania
85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 69 178,29 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 59 000,33 Eur, čo predstavuje 85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 735,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 735,00 Eur, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b)Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 3 545,70 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 116,00 Eur, čo
predstavuje 59 % čerpanie.
c)Realizácia nových stavieb (inžinierske siete a dažďová kanalizácia v IBV), rekonštrukcia
a modernizácia, stavebné úpravy
Z rozpočtovaných 64 897,59 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 56 149,33 Eur,
čo predstavuje 86 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet upravený na
rok 2016
16 926,12

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

14 497,78

85

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 16 926,12 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 14 497,78 Eur, čo predstavuje 85 % čerpanie. Ide o splácanie dlhodobých bankových
úverov a úveru zo ŠFRB.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 1
Záverečného účtu.
4. Platené pokuty a penále (vrátane RO obce)
Obec v roku 2016 nemala vyrubené žiadne penále.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

212 706,16

z toho : bežné príjmy obce

212 706,16

Bežné výdavky spolu

184 875,11

z toho : bežné výdavky obce

184 875,11

Bežný rozpočet

+ 27 831,05
46 004,17

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

46 004,17

Kapitálové výdavky spolu

59 000,33

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

59 000,33

-

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

12 996,16
+ 14 834,89
0,00
+14 834,89
14 497,78

-

14 497,78
178 713,62
172 520,05
+ 976,55
0,00
+ 337,11

Variant riešenia hospodárenia :
Prebytok rozpočtu v sume +14 834,89 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 14 834,89 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 –14 497,78 Eur, navrhujeme vysporiadať z rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške + 337,11 Eur.
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Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2016
Skutočnosť v Eur
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Výsledok rozpočtového
hospodárenia (rozdiel)

Príjmy
212 706,16

184 875,11

46 004,17

59 000,33

258 710,33

243 875,44

0,00

14 497,78

258 710,33

258 373,22

Finančné operácie
SPOLU

Výdavky

Poznámka

Rozdiel

+ 27 831,05 Prebytok BR
-

12 996,16 Schodok KR

+ 14 834,89

PREBYTOK
ROZPOČTU

-

Schodok FO

14 497,78

+ 337,11 Prebytok

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 (2015)
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úroky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 36/2016 zo dňa 06.06.2016 spoluúčasť obce na projekte IBV Lipník II. časť
IO 02 Dažďová kanalizácia
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
1 838,37
976,55

0,05

2 204,09

610,88

Sociálny fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu (benefity)
- dopravné
- ostatné úbytky (poštovné)
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
394,85
680,79

502,92
307,20
6,00
259,52
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Fond 7 bj Profis
Fond 7 bj Profis tvorí príjem z nájmov.
Fond 7 bj Profis
ZS k 1.1.2016
Prírastky (nájom+služby)
Úbytky - splátka úveru zo SFRB (istina+úrok)
- prehliadka plynových kotlov
- ostatné úbytky (údržba ČOV, služby)

Suma v EUR
6 136,58
14 865,05
10 686,12
230,00
2 249,84

KZ k 31.12.2016

7 835,67

Obec v roku 2016 založila nový samostatný (termínovaný) účet, kde na základe kontroly
a úpravy nájomného previedla 6 mesačné zábezpeky všetkých bytov v 7 b.j. Profis Lipník
v sume 6 855,00 Eur.

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

1 344 999,76

1 355 300,51

Neobežný majetok spolu

1 320 765,03

1 330 785,01

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 232 297,03

1 242 317,01

Dlhodobý finančný majetok

88 468,00

88 468,00

Obežný majetok spolu

24 234,73

24 515,50

187,55

0,48

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

1 006,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

968,17

255,09

23 079,01

23 253,93

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

10

Pasíva
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

1 344 999,76

1 355 300,51

820 848,15

883 859,04

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

820 848,15

883 859,04

Záväzky

284 685,75

268 084,74

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

250 712,93

242 325,42

Krátkodobé záväzky

11 052,20

9 078,70

Bankové úvery a výpomoci

22 920,62

16 680,62

Časové rozlíšenie

239 465,86

203 356,73

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2016
Skutočný stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 v Eur
ZBÚ Prima banka 9000748001

6 488,03

ZBÚ 7bj Prima banka 9000749012

7 835,67

Termínovaný účet PB 9000740608

6 855,00

SF Prima banka 9000746006

259,52

RF Prima banka 9000741010

610,88

Potravinový účet Prima banka 9000742005

917,23

Pokladňa obce

287,60

Finančné prostriedky spolu

23 253,93
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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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- bankám (úver v PB)
- štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- dodávateľom
- štátnemu rozpočtu
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

16 680,62
241 175,11
0,00
0,00
909,04
2 812,05
479,23
0,00
262 056,05

16 680,62
241 175,11
0,00
0,00
909,04
2 812,05
179,23
0,00
262 056,05

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

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima
banka
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Municipálny 50 000,00
Výstavba
7bj

270 746,06

Ročná
splátka
istiny za
rok 2016
6 240,00

Ročná
Zostatok
Rok
splátka
úveru
splatnosti
úrokov za
(istiny)
rok 2016 k 31.12.2016
1 259,58
16 680,62
2019

8 348,51

2 337,61

234 360,61

2041

Obec v roku 2016 neuzavrela žiadnu zmluvu o úvere.
Obec v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie právnickým ani fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z.
V roku 2009 bol uznesením obecného zastupiteľstva č.27/2009 zo dňa 28.04.2009 schválený
dodatok k Zmluve o úvere č. 42/007/02 zo dňa 29.7.2002 na prvý municipálny úver v sume
50 000,00 Eur, ktorého splatnosť končí 06.05.2019. Od 09/2011 obec spláca tento municipálny
úver v pravidelných mesačných splátkach 520,00 Eur (istina). K 31.12.2016 ostáva výška tohto
úveru 16 680,62 Eur.
V roku 2011 bol obci poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zmluvy
číslo 307/725/2011 vo výške 270 746,06 Eur na výstavbu 7b.j. Profis 6A. Úroková sadzba úveru
je 1%, lehota splatnosti je 30 rokov. Tento úver obec pravidelne spláca v mesačných splátkach
890,51 Eur (istina za rok 2016 bola vo výške 8 348,51 Eur + úrok za rok 2016 bol vo výške
2 337,61 Eur).
K 31.12.2016 ostáva výška istiny úveru zo ŠFRB 234 360,61Eur.
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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 %
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
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

Zostatok istiny k 31.12.2016

9 866,12

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

181 236,85

175 201,37 EUR
6 035,48 EUR
181 236,85 EUR
108 742,11 EUR
45 309,21 EUR

16 680,62 EUR
234 360,61 EUR
0,00 EUR
251 041,23 EUR
241 175,11 EUR
9 866,12 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)
5,45%

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)

18 185,70

181 236,85

10,04%

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

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

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
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 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

1 194,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41 194,00

Starostlivosť o ŽP

47,80

47,80

0,00

MV SR Bratislava

Register obyvateľov a adries

177,63

177,63

0,00

MV SR Bratislava

Voľby do NR SR 2016

665,92

654,21

11,71

MV SR Bratislava

ROEP

618,45

618,45

0,00

DPO SR

Na činnosť DHZ Lipník

2 000,00

2 000,00

0,00

-1OU Trenčín, odbor školstva

Výchova a vzdelávanie pre MŠ

OU Trenčín, odbor

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-50,00

starostlivosti o ŽP

Všetky transfery boli poskytnuté na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
Rozdiel vo výške 11,71 EUR bol poukázaný na účet MV SR Bratislava v stanovenom
termíne.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom :
Poskytovateľ

UPSVaR Prievidza

Účelové určenie finančných
prostriedkov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Príspevok na §54

15 733,97

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
15 733,97

Rozdiel
(stĺ.3stĺ.4)

0,00

Obec v roku 2016 uzatvorila s UPSVaR Prievidza:
- dohody (dve) o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“
Finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom dohôd s UPSVaR Prievidza.
c) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:
Žiadateľ o finančný
príspevok:
OFK Slávia ChrenovecBrusno
JDS Chrenovec-Brusno

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
EUR

Rozdiel
(stĺ. 2 – stĺ. 3)
EUR

150,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
EUR
150,00

50,00

50,00

0,00

0,00

Obec v roku 2016 poskytla finančné prostriedky na bežné výdavky na činnosť organizácií na
základe ich žiadostí.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obci neboli poskytnuté v roku 2016 žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Obci neboli poskytnuté v roku 2016 žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

9. Doplňujúce údaje
1.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá príspevkovú organizáciu.
2.

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neposkytla žiadne záruky.
3.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Chmelová Viera

Predkladá: Ing. Mikuško Peter

V Lipníku, dňa 28.03.2017
Vyvesené: 02.05.2017
Zvesené: 17.05.2017

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu obce Lipník za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lipník a celoročné hospodárenie
( bez výhrad, s výhradami )
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 337,11 EUR.
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