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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 podl'a 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 podl'a schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupitel'stvom dňa 15.12.2015 uznesením č.1Ol/2015
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
prvá zmena schválená dňa 26.01.16 uznesením č. 6/2016
druhá zmena schválená dňa 22.03.16 uznesením č. 14/2016
tretia zmena schválená dňa 28.06.16 uznesením č. 50/2016
štvrtá zmena schválená dňa 13.09.16 uznesením č. 63/2016
piata zmena schválená dňa 11.10.16 uznesením č. 72/2016
šiesta zmena schválená dňa 15.11.16 uznesením č. 77/2016
siedma zmena schválená dňa 15.12.16 uznesením č. 87/2016
Ostatné zmeny boli vykonané v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
a v súlade s uznesením obecného zastupitel'stva č. 103/2015 zo dňa 15.12.2015.

Rozpočet obce k 31.12.2016

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Skutočnost' k 31.12.2016
l 629 158,89

%

Inenia
90,37

Z rozpočtovaných celkových príjmov l 802816,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 629 158,89 EUR, čo predstavuje 90,37 % plnenie.
1. Bežné príjmy

r

I

Rozpočet na rok 2016
l 489 153,18

Skutočnost' k 31.12.2016
1 398455,13

I
I

% plnenia
93,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 489 153,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 398455,13 EUR, čo predstavuje 93,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
očet na rok 2016
634 106,33

Skutočnost' k 31.12.2016
626911,35

%

Inenia
98,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 551 586,33 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 551 586,33 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnutel'ností
Z rozpočtovaných 36 820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33000,40 EUR, čo
je 89 63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16223,88 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 16658,69 EUR a dane z bytov boli v sume 117,83 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 110 250,17 EUR.
Daň za psa: 1351,90€
Daň za nevýherné hracie prístroje: 9 030,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 31 942,72 €
b) nedaňové príjmy:
očet na rok 2016
329896,01

Skutočnost' k 31.12.2016
257493,52

% Inenia
78,05

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 107837,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 98216,24 EUR,
čo je 91,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 4502,02 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 10661,40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 81 864,82 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 98 528,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 87345,39 EUR, čo
je 88,65 % plnenie.
c)

iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016
123200,59

Skutočnost' k 31.12.2016
71 603,53

.1

'.f'"

I

., % plnenia
58,12

1

l

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 123200,59 EUR, bol skutočný príjem vo výške
71 603,53 EUR, čo predstavuje 58,12 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisovaz vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 525 150,84 EUR bol skutočný
514050,26 EUR, čo predstavuje 97,89 % plnenie.
Poskytova tel' dotácie
UPSVaR Malacky
Hlavný banský úrad Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana
Recyklačný fond
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
MV aRR SR, Bratislava
UPSVaR Malacky
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Enviromentálny fond, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
Ba
Ministerstvo životného prostredia Ba

Suma v EUR
470,40
l 796,62
2000,00
l 685,00
6250,00
18445,43
4656,32
78,84

príjem vo výške

Učel
Rodinné prídavky
Dobývací priestor
DotáciaDHZ
Recyklačný fond
Skola v prírode, lyžiarsky kurz
IBKSP projekt MŠ
Stravné pre deti v HN, školské
pomôcky
Pozemné komunikácie

l 697,25

Stavebný poriadok

5 103,00

Vzdelávacie poukazy

8692,00

Asistenti učiteľa

347 199,00
15,40
66 123,99
844,00
906,00
l 889,00
33 101,89
4336,00

Normatívne prostriedky škola
Register adries
Asanácia smetiska
Príspevok na učebnice
Dopravné
ZŠ sociálne znevýhodnení
Opatrovateľská služba
Výskum a vývoj
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Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Ba, odbor starostlivosti
o životné _Q.rostredie,Ba
OkresI!i úrad Malack_.ľ

5642,00

Materská škola

l 898,82
602,25
170,70

Matričná činnost'
REGOB
Zivotné prostredie

446,35

VoI'b_.ľ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
očet na rok 2016
54700,00

Skutočnost' k 31.12.2016
54686,85

% Inenia
99,97

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 54700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 54 686,85 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
očet na rok 2016
240963,39

Skutočnost' k 31.12.2016
129998,23

% Inenia
53,95

Z rozpočtovaných finančných príjmov 240963,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 129998,23 EUR, čo predstavuje 53,95 % plnenie.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 593,90EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z ..

4. Príjmy rozpočtových

organizácií

očet na rok 2016
18000,00

s právnou subjektivitou:

Skutočnost' k 31.12.2016
46018,68

% Inenia
0,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 18000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
46018,68 EUR, čo predstavuje 255,66 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových
Základná škola

organizácií s právnou subjektivitou
46018,68 EUR

Skutočnost'

k 31.12.2016
0,00

z toho:

% Inenia
0,00
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje O % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola
0,00 EUR

z toho:

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Skutočnost' k 31.12.2015
1 591 314,94

% čer ania
93,73

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 697790,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 591 314,94 EUR, čo predstavuje 93,73 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Skutočnost' k 31.12.2016
1 051 312,27

% čer ania
91,69

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 146558,23 EUR bolo skutočne čerpané
v sume l 051 312,27 EUR, čo predstavuje 91,69 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých

k 3l.12.2016

rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 281220,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 273758,78
EUR, čo je 97,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
REGOB, životného prostredia, Materskej školy a školskej jedálne, 21BJ s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poist'ovní
Zrozpočtovaných
104347,19
EUR, čo je 97,53 % čerpanie.
Tovary a služby

EUR bolo skutočne čerpané k3l.12.2016

v sume 101775,19

Z rozpočtovaných 609 380,40 EUR bolo skutočne čerpané k 3l.12.20 16 v sume 529 930,25
EUR, čo je 86,96 % 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 140 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
EUR, čo predstavuje 98,81 % čerpanie.
Splácanie úrokov
a ostatné
finančnými výpomocami

platby

súvisiace

s úvermi,

v sume 139 110,64

pôžičkami

Zrozpočtovaných
10 820,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k3l.12.2016
EUR, čo predstavuje 62,27 % čerpanie.

a návratnými
v sume 6737,41
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2) Kapitálové výdavky:
očet na rok 2016
83 883,30

Skutočnost' k 31.12.2016
43 152,36

ania

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 83 883,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 43 152,36 EUR, čo predstavuje 51,44 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých
účtu.

rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných
14 334,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 14292,00
EUR, čo predstavuje 99,71 % čerpanie.
b) Dopravné ihrisko v MŠ
Z rozpočtovaných 7572,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7571,31 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie:
očet na rok 2016
31 650,00

Skutočnost' k 31.12.2016
31 647,87

% čer ania
99,99

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 31 650,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 31 647,87 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

Je prílohou

rozpočtových

položiek

v oblasti

finančných

operácií

Z rozpočtovaných 31 650,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 v sume 31 647,87 EUR, čo predstavuje 99,99 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Skutočnost' k 31.12.2016
463 702,45

% čer ania
106,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 435699,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 463 702,45 EUR, čo predstavuje 106,43 % čerpanie.

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola
463 702,45 EUR

Skutočnost' k 31.12.2016
1 499,99

z toho:

% čer ania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových
výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume l 499,99 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednothvých
účtu.

rozpočtových

k 31.12.2016

položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
l 499,99 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnost' k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

l 423602,89

z toho: bežné príjmy obce

1398455,13

bežné príjmy RO

25147,76

Bežné výdavky spolu

l 492 164,87

z toho: bežné výdavky obce

1051312,27

bežné výdavky RO

440852,60

Bežný rozpočet

-68561,98
54686,85

Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce

54686,85

kapitálové príjmy RO

0,00

lKapitálové výdavky spolu

44652,26

z toho: kapitálové výdavky obce

43152,36

kapitálové výdavky RO

1499,90

jKapltálový rozpočet
~chodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežné/IO a kapitálového
Príjmy z finančných operácií
!Výdavky z finančných operácií
!Rozdiel finančných
PRlJMY SPOLU
VYDA VKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

operácii

rozpočtu

10034,59
58527,39
-58527,39
129998,23
31647,87

98350,36
l 608287,9í
l 568 465,OC
39822,9í
19607,1(
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IIUpravené hospodárenie

obce

20 215,8~1
Schodok rozpočtu
zákona č. 583/2004
niektorých zákonov
z finančných

v sume 58 527,39 EUR zistený
Z.z. o rozpočtových pravidlách
v z.n.p. bol v rozpočtovom roku
operácií
58527,39

podl'a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) ab)
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
2016 vysporiadaný:
EUR

Z prebytku sa vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 088,16 EUR, a to na :
zostatok finančných prostriedkov na normatívne financovanie ZŠ 4 088,16 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podl'a ustanovenia §
18 ods.2 zákona č.443/201O Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 15519,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 20215,81 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov
a sociálneho fondu

peňažných

fondov (rezervného

fondu)

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupitel'stvo.
Fond rezervl!f
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtovi_ rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z_podnikatel'skej_činnosti__I>_o
zdanení
- z finančných ~erácií
Ubytky - použitie rezervného fondu:
- uzneseníe č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krJ:'!ie schodku rozpočtu
- ostatné ú~~
(~ava KS banka 2014)
KZ k 31.12.2015

Z.z. v z.n.p ..

Suma v EUR
34401,83
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
34401,83

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociáll!ľ_ fond
ZS k 1.1.2016
Prírast~ -_povinnnrídel _
1%
- ostatné _E_rírastky
Ubytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
6772,73
3 966,04
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- r~eneráciu PS, dO.J>ľavu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

1 048,49
9690,28

6. Bilancia aktíva pasív k 31.12.2016
AKTÍV

A
Názov

Neobežný majetok spolu

3671 755,51

3536519,99

0,00

0,00

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

3095975,39
575780,12

575 780,12

346049,03

280807,62

456,97

263,07

36438,27

32283,67

0,00

0,00

191 100,34

98242,20

118053,45

150018,68

0,00

0,00

0,00

0,00

143,80

0,00

z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohl'adávky
Krátkodobé pohl'adávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
rozlíšenie

2960739,87

PASÍVA
Názov

Vlastné imanie

1 838290,22

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0,00

0,00

0,00

0,00

1 838290,22

1 755325,83

861 758,69

799361,92

11

z toho:
Rezervy

1 692,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehl'ad

O

13593,90

4088,16

484866,77

471 144,20

141 968,01

113 825,99

219638,01

208803,57

1 317899,43

CSOB a.s.

1 262639,86

stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám úver ČSOB
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

Poskytovatel'
úveru

1 500,00

Učel
Výstavba 21BJ

výška
prijatého
úveru
315343

208 803,57 EUR
444 176,57 EUR
12477,56 EUR
21 663,52 EUR
20954,15 EUR

výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

0,

1,473

Bianco zmenka

Zostatok
k31.12.2016

Splatnost'

208803,57

r.2036

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:
Jeseň života:
Celkové náklady
107 636,52 EUR
Celkové VÝnosy
118 190,51 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
10 553,99 EUR

9. Prehl'ad O poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a § 7 ods. 4 zákona č.58312004Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadatel' dotácie
Účelovéurčenie dotácie: uviest'
- bežnévýdavkyna .....
- kapitálovévýdavkyna ....
- 1-

Suma poskytnutých r' Suma skutočne
Rozdiel
finančných
použitých '~, (sti.2- sti.3)
prostriedkov
finančných
prostriedkov
-2-3-4-
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Rímskokatolícka cirkev famost' Záhorská Ves
- J2ríspevok na kostol údržba kostola
Mažoretkový súbor MERCI, Záhorská Ves _
kostými, doprava autobusom
Rybársky spolok Morava, Záhorská Ves _
rekonštrukcia rybárskej chaty
Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná
činnosť, doprava na výlet
Dobrovoľný hasičský zbor, Záhorská Ves
Futbalový klub Záhorská Ves - bežná činnosť
klubu
Kultúrny spolok Uhranská Perla, Záhorská
Ves - revitalizácia múzea
Rodičovské združenie pri Základnej škole
Záhorská Ves - doprava

3000,00 EUR

3000,00 EUR

0,00

4500,00 EUR

4500,00 EUR

0,00

1000,00 EUR

l 000,00 EUR

0,00

500,00

500,00

0,00

9000,00
7300,00

9000,00
7300,00

0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

10. Podnikatel'ská činnost'
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 120-13502. Predmetom podnikania je:
- ubytovanie
Obec podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je:
prevádzka kompy
V roku 2016 dosiahla v podnikatel'skej činnosti:
Celkové náklady
306962,71 EUR
Celkové VÝnosy
453 699,08 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
146736,37 EUR
Výnosy a náklady na
mimorozpočtovom účte.

túto

činnost'

sa nerozpočtujú

a sledujú

sa na

samostatnom

11. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 usporiadat' svoje hospodárenie vrátane finančných vzt'ahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, d'alej usporiadat' finančné vzt'ahy
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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtoVÝm organizáciám:
- prostriedky zriad'ovatel'a, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola

42600,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

42600,00

Rozdiel - vrátenie
0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola

379971,16

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

375 883,00

Rozdiel - vrátenie
4088,16

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkOVÝm organizáciám:
- prostriedky zriad'ovatel'a
Príspevková organizácia
Jeseň života

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

50000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

50000,00

Rozdiel
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia
Jeseň života

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

34560,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

33097,72

Rozdiel
l 462,28

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia
Jeseň života

Vlastné finančné
prostriedky

31 650,69

Čerpanie finančných
prostried kov

Rozdiel

31 650,69

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
Nadácia SPP, Bratislava
Bowix, s.r.o., Záhorská
Ves

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

6000,00
500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

6000,00
500,00

Rozdiel
0,00
0,00
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b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytova tel'

.Učelové určenie grantu,
transferu uviest' : Jko;l:tvo,
-r

-1-

Suma~~:~:
.....Suma skutočne
Rozdiel
poskytnutých·
použitých
(stt3 - sd.4
finančných
)
prostriedkov
prostriedkov
1-3-4..
-5-

':r~~t:,ľc~ finanČDý';',~;

matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

UPSVaR Malacky

Rodinné prídavky

Hlavný banský úrad
Bratislava
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR, Bratislava
MVaRR SR, Bratislava
UPSVaR Malacky

.;.

329,28

329,28

0,00

Dobývací priestor

l 796,62

l 796,62

0,00

Príspevok pre DHZ

2000,00

2000,00

0,00

IBKSP projekt MS

18445,43

18445,43

0,00

Stravné pre deti v HN,
školské _l)_omôc~
Pozemné komunikácie

4656,32

4656,32

0,00

78,84

78,84

0,00

Stavebný poriadok

1 697,25

1 697,25

0,00

Vzdelávacie poukazy

5 103,00

5 103,00

0,00

Asistenti učiteľa

8692,00

8692,00

0,00

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoia SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Ministerstvo práce, soc.
vecí a rodiny Ba
Ministerstvo životného
prostredia Ba
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

REGOB

Normatívne prostriedky
škola

347 199,00

343 110,84

Príspevok na učebnice

844,00

844,00

0,00

Dopravné

906,00

906,00

0,00

l 889,00

l 889,00

0,00

34560,00

33 097,72

0,00

Výskum a vývoj

4336,00

4336,00

0,00

Materská škola

5642,00

5642,00

0,00

Matričná činnosť

l 898,82

1 898,82

0,00

602,25

602,25

0,00

zs sociálne

znevýhodnení

Opatrovateľská služba

4088,16
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Okresný úrad Ba, odbor
starostlivosti o životné
prostredie, Ba
Okresný úrad Malacky
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Enviromentálny fond,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
c)

Zivotné prostredie

170,70

170,70

0,00

Voľby

446,35

446,35

0,00

15,40

15,40

0,00

66 123,99

66 123,99

0,00

6250,00

6250,00

0,00

Register adries
Asanácia smetiska
Škola v prírode, lyžiarsky
kurz

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inými obcami
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupitel'stvo schval'uje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20 215,81 EUR.
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