Záverečný účet obce Hurbanova Ves
za rok 2016

Hurbanova Ves, apríl 2017
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1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol zostavený rozpočet obce na rok
2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 5
ako prebytkový.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

114 513 € Bežné výdavky
2 000 € Kapitálové výdavky
0 € Finančné operácie
116 513 € Výdavky spolu

90 213 €
0€
0€
90 213 €

Rozpočet obce bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1 schváleným dňa 29.8.2016
uznesením č. 2.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia bez
finančných operácií

Schválené
114 513 €
2 000 €
0€

Upravené
218 543 €
24 000 €
0€

116 513 €
90 213 €
0€
0€
90 213 €
26 300 €

242 543 €
115 417 €
24 000 €
0€
139 417 €
103 126 €

26 300 €

103 126 €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválené
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Upravené

114 513 €
0€
0€
114 513 €

218 543 €
24 000 €
0€
242 543 €

Skutočnosť
220 453 €
12 308 €
0€
232 761 €

Plnenie
100,87%
51,28%
0,00%
95,97%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za užívanie ver. priestranstva
Poplatok za komunálny odpad
Spolu

Rozpočtované príjmy Skutočnosť k 31.12.2016 Plnenie
48 055,00 €
51 026,95 €
106%
46 800,00 €
45 599,51 €
97%
180,00 €
183,60 €
102%
20,00 €
- €
0%
8 500,00 €
7 785,33 €
92%
103 555,00 €
104 595,39 €
101%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Rozpočtované príjmy na rok 2016 boli 48 055 € a poukázané prostriedky zo ŠR k 31.12.2016
boli vo výške 51 026,95 €. Plnenie predstavuje 106 %.
b) Daň z nehnuteľností
Rozpočtované príjmy na rok 2016 boli 46 800 € a skutočný príjem k 31.12.2016 bol vo výške
45 599,51 €, čo predstavuje plnenie 97 ,4 % a z toho
- príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29 936,18 €,
- dane zo stavieb boli vo výške 14 985,38 €,
- dane z bytov a nebytových priestorov 677,95 €,
k 31.12.2016 obec eviduje celkové pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 17 563 €.
c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 180 €, skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo 183 € ,
celkové nedoplatky k 31.12.2016 sú vo výške 31 € a plnenie predstavuje 102 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 20 € a skutočný
príjem k 31.12.2016 bol 0 €, čo predstavuje plnenie 0 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v rozpočte plánovaný vo výške
8 500 €, plnenie príjmov k 31.12.2016 bolo 7 785,33 €, čo predstavuje 91,6 %. Celkové
nedoplatky k 31.12.2016 sú vo výške 2 013 €.
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne a iné poplatky
Poplatky z vkladov
Ostatné príjmy
Granty
Spolu

Rozpočtované príjmy Skutočnosť k 31.12.2016 Plnenie
7 390,00 €
7 841,46 €
106%
1 200,00 €
1 142,50 €
95%
5,00 €
1 081,85 € 21637%
2 422,00 €
1 031,61 €
43%
103 000,00 €
103 750,00 €
101%
114 017,00 €
114 847,42 €
101%

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Rozpočtovaný príjem na rok 2016 bol vo výške 7 390 €, skutočný príjem k 31.12.2016 bol vo
výške 7 841 € (z toho 664 € dividendy BVS, 1 730 € z prenajatých pozemkov, 5 447 €
z prenajatých budov), čo predstavuje plnenie 106,1 %. Ide o príjem z prenajatých budov,
priestorov a zariadení vo vlastníctve obce.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky a správne poplatky (221) boli rozpočtované vo výške 850 € a príjem
k 31.12.2016 bol vo výške 1 047 €, z toho správne poplatky 607 € poplatky za stavebné
povolenie 420 € a poplatok za územný plán obce 20 €, čo predstavuje plnenie 123,2 %.
Ostatné poplatky a platby (223) boli rozpočtované vo výške 350 € a príjem k 31.12.2016 bol
vo výške 96 €, z toho poplatok za miestny rozhlas 46 € a cintorínsky poplatok 50 €, čo
predstavuje plnenie 27,4 %.
c) Poplatky z vkladov
Príjem z úrokov z financií na bankových účtoch boli rozpočtované vo výške 5 €, plnenie
k 31.12.2016 je vo výške 1 082 €. Tento nárast je spôsobený uložením finančných
prostriedkov z grantov na účet s vyšším úrokovými výnosmi.
d) Ostatné príjmy
Príjem z výnosov z prevádzkovania lotériových hier v miestnom pohostinstve bol
rozpočtovaný v sume 17 € a skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 23 €. Príjem z vratiek
Sociálnej a zdravotných poisťovní boli k 31.12.2016 vo výške 954 €. Položka bola
rozpočtovaná na príjem 670 €. Iné náhodilé príjmy boli rozpočtované vo výške 1 735 €,
skutočný príjem k 31.12.2016 bol vo výške 55 €, ide hlavne o členské príspevky do miestnej
knižnice. Plnenie ostatných príjmov predstavuje 42,6 %.
e) Granty
Transfery od obyvateľov obce a developerov na prevádzku ČOV boli rozpočtované vo výške
103 000 €, pričom skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo 103 750 €, čo predstavuje 101%.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy
Obec prijala nasledovné transfery
a) zo štátneho rozpočtu
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie
- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Účelová dotácia na bežné výdavky na
- voľby
Spolu granty a transfery zo štátneho rozpočtu

28,19 €
21,55 €
6,64 €
0,00 €
0,00 €
115,39 €
0,00 €
0,00 €
115,39 €
0,00 €
335,00 €
335,00 €
478,58 €

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 478,58 € boli použité v súlade s ich
účelom.
b) z recyklačného fondu
Transfer z recyklačného fondu bol rozpočtovaný vo výške 71 €, pričom skutočné plnenie
k 31.12.2016 bolo 71 €.
c) náhradu za výrub drevín
Obec prijala transfery od občanov podľa osobitného predpisu vo výške 460 €, pričom
rozpočtované príjmy boli v sume 450 €.
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4) Kapitálové príjmy
a) Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 0 €.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 12 308 €, čo
predstavuje 51,3 % plnenie.
5) Príjmové finančné operácie
V roku 2016 neboli realizované príjmové finančné operácie.
6) Mimorozpočtové príjmy
Príjem z podnikateľskej činnosti (vodovod a čistenie odpadových vôd) bol v roku 2016
účtovaný vo výške 13 904,70 € ako mimorozpočtové príjmy.
Z toho
Vodné (nedoplatky)
Vodné
Stočné (nedoplatky)
Stočné
Vratky DPH

27,60 €
6 396,06 €
43,66 €
7 163,13 €
274,25 €

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli, nakoľko obec nemá žiadne
rozpočtové organizácie.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
Schválené
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

90 213 €
0€
0€
90 213 €

Upravené
115 417 €
24 000 €
0€
139 417 €

Skutočnosť
89 635 €
11 597 €
0€
101 232 €

Plnenie
77,66%
48,32%
0,00%
72,61%

Náklady súvisiace s prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú výdavky
podnikateľskej činnosti obce a nie sú súčasťou rozpočtovaných výdavkov obce (sú uvedené
v položke mimorozpočtové príjmy a výdaje).
1) Bežné výdavky
Rozpočtované výdavkySkutočnosť k 31.12.2016 Plnenie
Mzdy, platy, služ. príjmy
28 550,00 €
30 397,90 €
106%
Odvody
6 116,00 €
9 277,06 €
152%
Cestovné
300,00 €
- €
0%
Energie, telefónne a poštové popl.
12 500,00 €
6 658,93 €
53%
Materiál
15 980,00 €
8 254,77 €
52%
Opravy a údržba
8 850,00 €
5 741,93 €
65%
Služby
21 971,00 €
19 479,42 €
89%
Prídel do Soc. fondu
100,00 €
99,95 €
100%
Transfery a príspevky
21 050,00 €
9 724,99 €
46%
Spolu
115 417,00 €
89 634,95 €
78%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 28 550 € a skutočné čerpanie k 31.12.2016
bolo vo výške 30 398 €, čo predstavuje 106,5 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
OcÚ a osôb vykonávajúcich činnosti na základe dohody o vykonaní práce.
b) Odvody
Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 6 116 € a skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo
9 277 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Čerpanie
predstavuje 151,7%. Výdavky sú vyššie nakoľko v rozpočte neboli zahrnuté odvody za
zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o vykonaní práce.
c) Cestovné
Na rok 2016 bol rozpočet 300 € a skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 0 €.
d) Energie, telefónne poplatky a poštové poplatky
Rozpočet na rok 2016 bol 12 500 € a skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo 6 659 €, z toho
energie 5 361,93 € a telefónne a poštové poplatky 1 297 €. Čerpanie predstavuje 95,01 %.
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e) Materiál
Rozpočet na rok 2016 bol 15 980 € a skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo 8 255 €, z toho
najväčšie položky tvorí všeobecný materiál 3 209 €, materiál pre organizovanie akcií 1 560 €
a materiál pre Materskú školu a športové aktivity 1 974 €. Čerpanie predstavuje 51,6 %.
f) Opravy a údržba
Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 8 850 € a skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo
5 742 €, z toho najvyššie položky tvoria opravy a údržba verejných plôch 3 533 € a opravy
a údržba budovy materskej školy 1 151 €. Čerpanie predstavuje 64,9 %.
g) Služby
Z rozpočtovaných 21 971 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 19 749 €, z toho najvyššiu
položku tvorí nakladanie z odpadmi 10 740 €, audit a právne služby 3 025 €, všeobecné
služby 2 641 €, poistenie 703 €. Čerpanie predstavuje 89,9 %.
h) Prídel do sociálneho fondu
Rozpočet na rok 2016 bol 100 €, plnenie k 31.12.2016 bolo 100 €. Čerpanie predstavuje
100,00 %.
i) Transfery a príspevky
Rozpočet na rok 2016 bol 21 050 €, plnenie k 31.12.2016 bolo 9 725 €, z toho príspevok na
bývanie 7 940 €, príspevok dôchodcom 1040 €, transfer spoločnému stavebnému úradu
v Senci 501 € a členské príspevky ZMOS 245 €, Čerpanie predstavuje 46,2 %.
j) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nemala v sledovanom období žiadne úvery.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016 bol 24 000 €, plnenie k 31.12.2016 bolo 11 596,59 €. Prostriedky boli
použité na vybavenie ihriska materskej školy v sume 2 550 €, modernizáciu verejného
osvetlenia v sume 4 651 €, rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo výške 3 953 €
a spracovanie územného plánu obce 442 €. Čerpanie predstavuje 48,3%.
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3) Mimorozpočtové výdaje
Výdavky na podnikateľskú činnosť (vodovod, kanalizácia a ČOV) boli vo výške 26 273,50 €.
Z toho
Mzdy(kanalizácia, ČOV)
Mzdy (voda)
Odvody
Energie (kanalizácia, ČOV)
Energie (voda)
Všeobecný materiál (kanalizácia, ČOV)
Všeobecný materiál (voda)
PHM (na kosenie)
Údržba zariadení (kanalizácia, ČOV)
Údržba (voda)
Všeobecné služby (kanalizácia, ČOV)
Všeobecné služby (voda)
Komerčné poistenie
Rozbory
DPH

1 769 €
1 769 €
1 236 €
6 164 €
3 788 €
5 789 €
33 €
37 €
1 976 €
0€
367 €
192 €
2 265 €
654 €
234 €

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Nie sú založené.
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4. Hodnotenie plnenia programov obce v roku 2016
Hodnotenie finančného plnenia programov obce (Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu
verejnej správy k 31.12.2016 FIN 1-04) je v prílohe č. 1 tohto záverečného účtu.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je
rozpočet obce zostavený ako programový (obec má menej ako 2000 obyvateľov).
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v roku
2016
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
Suma
Počiatočný stav k 1.1.2016
0€
Prírastky - z prebytku hospodárenia
2 525 €
- ostatné prírastky
0€
Úbytky - krytie schodku hospodárenia
0€
- ostatné úbytky (rekonštrukcia chodníkov)
0€
Konečný stav k 31.12.2016
2 525 €
Prostriedky fondu neboli vedené na samostatnom bankovom účte a boli súčasťou bankových
účtov obce.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
Konečný stav k 31.12.2016
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.

Suma
507 €
100 €
0€
59 €
0€
549 €

Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce
Obec vytvára fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce, ktorý je tvorený z prebytku
hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Tvorba fondu v roku 2016 predstavuje
nerozdelený výsledok hospodárenia obce za rok 2015. Použitie prostriedkov fondu na opravy,
údržbu a prevádzku majetku obce je v kompetencii starostu obce.
Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce
Počiatočný stav k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - krytie schodku hospodárenia z podnikateľskej činnosti
- záväzky predchádzajúcich rokov
- ostatné úbytky (finančné operácie)
Konečný stav k 31.12.2016
Prostriedky fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte.
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6. Finančné usporiadanie vzťahov so založenými a zriadenými právnickými
osobami, štátnym rozpočtom, štátnymi fondmi, fondmi EU a ostatnými
poskytovateľmi transferov za rok 2016
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.
Obec v roku 2016 neposkytla dotácie, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Poskytovateľ,
prijímateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom
MF SR
Voľby
Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na
bežné výdavky
Obyvatelia obce
Bežné výdavky
Finančné usporiadanie so štátnymi fondmi a fondmi EU
Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na
kapitálové výdavky
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Suma
Suma
poskytnutých použitých
prostriedkov prostriedkov

Rozdiel

537 €
537 €

335 €
335 €

202 €
202 €

0€

0€

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€

0€

0€
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7. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016
BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
ROZPOČET SPOLU
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia

Schválené

Upravené

Skutočnosť

Plnenie

114 513 €
0€
114 513 €

218 543 €
0€
218 543 €

220 453 €
0€
220 453 €

100,87%
0,00%
100,87%

90 213 €
0€
90 213 €
24 300 €

115 417 €
0€
115 417 €
103 126 €

89 635 €
0€
89 635 €
130 818 €

77,66%
0,00%
77,66%

Schválené

Upravené

Skutočnosť

Plnenie

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

24 000 €
0€
24 000 €
24 000 €
0€
24 000 €
0€

12 308 €
0€
12 308 €
11 597 €
0€
11 597 €
711 €

0,00%
0,00%
51,28%
48,32%
100,00%
48,32%

Schválené
114 513 €
0€
0€
114 513 €
90 213 €
0€
0€
90 213 €
24 300 €

Upravené
218 543 €
24 000 €
0€
242 543 €
115 417 €
24 000 €
0€
139 417 €
103 126 €

Skutočnosť
220 453 €
12 308 €
0€
232 761 €
89 635 €
11 597 €
0€
101 232 €
131 529 €

Plnenie
100,87%
0,00%
0,00%
95,97%
77,66%
48,32%
100,00%
72,61%

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v sume
270 €
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov od obyvateľov obce
a developerov na zabezpečenie kapacity ČOV podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 103 750 €
Záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2016
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8. 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 verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k Konečný stav k
1.1.2016
31.12.2016
2 642 254 €
1 827 606 €
2 509 028 €
1 580 914 €
33 894 €
2 390 091 €
85 043 €
130 628 €

2 973 €
1 492 898 €
85 043 €
243 719 €

0€
0€
0€
28 201 €
102 427 €
0€
0€
2 598 €

0€
0€
1 175 €
20 596 €
221 948 €

2 973 €

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

Záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2016

Počiatočný stav
k 1.1.2016
1 735 347 €
481 198 €

Konečný stav
31.12.2016
1 827 605 €
578 040 €

0€
0€
481 198 €
4 341 €

0€
0€
578 040 €
5 437 €

0€
0€
2 281 €
2 040 €
20 €
1 249 808 €

800 €
0€
549 €
4 088 €
0€
1 244 128 €
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky vo výške 5 437 €, z čoho suma 549 € je sociálny fond.
Záväzky voči zamestnancom a ostatné záväzky sú faktúry v lehote splatnosti na bežné
prevádzkové výdavky (ZSE, SPP, AVE, T-COM, atď.)
Obec nemá uzatvorené žiadne lízingové zmluvy.
Obec nemá uzatvorené žiadne zmluvy o úvere.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v roku 2016
Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti
Výnosy
Obec
Náklady
Hurbanova Ves
Hospodársky výsledok

Suma v EUR
88 681 €
102 781 €
-14 100 €

Strata z podnikateľskej činnosti obce je hradená z prebytku bežného rozpočtu obce.

Záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2016
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11. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a)
prerokovalo záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2016:
Schválené
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Upravené

Skutočnosť

Plnenie

114 513 €
0€
0€
114 513 €

218 543 €
24 000 €
0€
242 543 €

220 453 €
12 308 €
0€
232 761 €

100,87%
0,00%
0,00%
0,00%

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

90 213 €
0€
0€
90 213 €

115 417 €
24 000 €
0€
139 417 €

89 635 €
11 597 €
0€
101 232 €

77,66%
48,32%
0,00%
72,61%

Výsledok hospodárenia
Vylúčenie z prebytku
Strata z podnikateľskej
činnosti
Výsledok hospodárenia bez
finančných operácií

24 300 €

103 126 €

131 529 €
-104 020 €

b)
c)

d)

-14 100 €
24 300 €

103 126 €

13 409 €

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad,
schvaľuje použitie prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 13 409 €, ktorý bol 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 previesť do rezervného fondu obce 10% t.j. 1 340 € a 12 069 €
previesť do fondu na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce.
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hurbanova
Ves za rok 2016.

V Hurbanovej Vsi, dňa 10.4.2017

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce
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