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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 schodkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č.124/2015.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.5.2016 , uznesením č. 38/2016 /rozpočtové opatrenie
č.1/2016/
- druhá zmena schválená dňa 21.10.2016, uznesením č. 74/2016 /rozpočtové opatrenie č.
2/2016/
- tretia zmena schválená dňa 21.10.2016, uznesením č. 75/2016 /rozpočtové opatrenie č.
3/2016/
- štvrtá zmena schválená dňa 18.11.2016, uznesením č. 82/2016 /rozpočtové opatrenie č.
4/2016/
- piata zmena schválená dňa 10.2.2017 uznesením č. 3/2017 /rozpočtové opatrenie č.
5/2016/
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

333 107

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
439 537,99

319 616
0
13 491

371 236,82
0
68 301,17

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

333 107

402 342,49

326 807
0
6 300

375 517,49
20 525
6 300

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
439 537,99

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

420 682,72

96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 439 537,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 420 682,72 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
371 236,82

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

355 089,88

96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 371 236,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
355 089,88 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
250 891,32

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

243 461,10

97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 203 203,39 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 203 203,39 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 415,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 26 104,99 EUR, čo
predstavuje plnenie na 83 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 901,93 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 027,06 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 176 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 213,49 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
10 757,02. EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
9 715,56 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 582 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 453,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 78 % plnenie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 355,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 71 % plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 15 190 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 344,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 88 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 693,10 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 4 863,69 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 4 898,80 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
29 178,81

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

20 933,88

72

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14 843,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 041,85 EUR, čo
je 61 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu hrobových miest v sume
1 497,14 EUR, príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 2 258,33 EUR a príjem
z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení v sume 395,74 EUR a príjem z prijatého nájomného od
nájomníkov novej bytovej jednotky v sume 4 890,64 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 161,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 730,49 EUR, čo je
74 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5 153,55

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5 153,55

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 153,55 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 153,55 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj príjmy z preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za zamestnávateľa.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 91 166,69 EUR bol skutočný príjem vo výške 79 677,29
EUR, čo predstavuje 87 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Borina Ekos. a.s.
Fond na podporu umenia
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
MFSR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v EUR
200
1 000
491,47
597
49 898,40
1 472,58
7 000
83
211,68

Účel
Sponzorský príspevok
Dotácia na knižnicu
Dotácia na voľby
Dotácia školstvo-na MŠ
Dotácia školstvo-na ZŠ
Dotácia na školu v prírode
Dotácia na oplotenie MŠ a ZŠ
Dotácia na stravu
Rodinné
prídavky-osobitný
príjemca

ÚPSVaR
MVSR

9 790,70
2 000

Projekty -§50j, §52a, §54
Dotácia pre DHZ
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Recyklačný fond
Recyklačný fond
Trenčiansky samosprávny kraj
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín

4 964,34
397
500
263,61
70,80
32,70
704,01

Dotácia na kontajnery
Dotácia-separovanie odpadu
Dotácia na hody
Dotácia na REGOB
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na CD a PK
Dotácia na stavebný úrad

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
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
68 301,17

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

65 592,84

96

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 68 301,17 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 65 592,84 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
V roku 2016 boli použité – vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015
celkovo vo výške 19 000 EUR , z toho 15 000 EUR bola dotácia z odboru školstva na a
odstránenie časti havarijného stavu – boli vykonané práce na podhľadoch a zhotovenie sokla
budovy Základnej školy a 4 000 EUR dotácia z Úradu vlády na vybudovanie detského ihriska
v MŠ.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2016 bola schválená tvorba rezervného fondu v sume
20 158,53 EUR. Uzneseniami č. 57/2016 a č. 75/2016 bolo schválené použitie prostriedkov
rezervného fondu vo výške 30 941,20 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
402 342,49
366 312,68

% čerpania
91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 402 342,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 366 312,68 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
375 517,49

Skutočnosť k 31.12.2016

345 787,68

% čerpania

92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 375 517,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 345 787,68 EUR, čo predstavuje 92 % 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 145 245,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
139 329,25 EUR, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, údržby
obce, Materskej a Základnej školy, školskej družiny, školskej jedálne, mzda opatrovateľky,
mzdy v rámci projektov ÚPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 52 472,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
50 835,07 EUR, čo je 97 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 173 349,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
154 509,44 EUR, čo je 89 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 113,92
EUR, čo predstavuje 25 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
20 525

Skutočnosť k 31.12.2016
20 525

% čerpania
100
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 525 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 20 525 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Použitie dotácie z roku 2015 na kapitálové výdavky z odboru školstva – na odstránenie
časti havarijného stavu budovy ZŠ.
Z rozpočtovaných 15 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 15 000 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Vybudovanie detského ihriska z dotácie Úradu vlády, poskytnutej v roku 2015. Dotácia
bola poskytnutá vo výške 4 000 EUR a spoluúčasť obce v zmysle zmluvy bola 1 030 EUR
Z rozpočtovaných 5 030 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 030 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6 300

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 300 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
355 089,88
355 089,88
0,00

345 787,68
345 787,68
0,00

+9 302,20
0,00
0,00
0,00

+20 525,00
20 525,00
0,00
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Kapitálový rozpočet

-

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

-

Príjmové finančné operácie

20 525,00
11 222,80
0,00
11 222,80
65 592,84

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

+65 592,84
420 682,72
366 312,68
54 370,04

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

54 370,04

Schodok rozpočtu vo výške 11 222,80 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky podľa ustanovenia zákona č.443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 15 651,64 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 420,35 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 65 592,84 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 27 294,79
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 38 298,05 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
38 298,05 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
38 298,05 EUR.

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

Suma v EUR
13 490,59
20 158,53
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rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 57/2016 zo dňa 16.8.2016

7 600

/odstránenie havarijného stavu majetku obce –
rekonštrukcia WC a sprchy v Materskej škole
Bobot /
- uznesenie č. 75/2016 zo dňa 21.10.2016

23 341,20

/pokrytie výdavkov nasledovne: = 11 199,20 eur
ako mimoriadna okolnosť – doplatenie platu aj s
odvodmi zamestnávateľa bývalému
zamestnancovi na základe súdneho rozhodnutia =
2 420 eur ako havarijný stav – výrub stromov na
cintoríne = 1 030 eur ako kapitálový výdavok –
spoluúčasť obce na financovaní vybudovania
detského ihriska = 8 692 eur ako mimoriadna
okolnosť – právne služby spojené s výstavbou
novej bytovej jednotky v obci/
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

2 707,92

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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
383,98
1238,60

541,40
140

941,18
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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

ZS k 1.1.2016 v EUR
595 507,46
507 758,84

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 498 376,40
1 405 107,36

404 791,30
102 967,54
87 209,33

1 302 139,82
102 967,54
92 464,74

80,67

90,15

3 236,30
15 632,49
68 259,87

1 963,68
23 772,77
66 638,14

539,29

804,30

ZS k 1.1.2016 v EUR
595 507,46
478 277,95

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 498 376,40
497 947,29

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

0
478 277,95
62 177,04

497 947,29
910 132,40

960
19 000
17 559,50
24 657,54

960
0
23 318,07
885 854,33

55 052,47

90 296,71

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

869 708,92

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

869 708,92
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-

zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
voči nájomníkom novej BJzábezpeka
Záväzky spolu k 31.12.2016

9 078,06
6 030,02
1 037,33

9 078,06
6 030,02
1 037,33

7 666,43

7 666,43

15 651,64
909 172,40

15 651,64
909 172,40

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

ŠFBB

Kúpa
bytového
domu

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

483 890

0

0

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

483 890

Rok
splatnosti

2047

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania na kúpu
novovybudovanej bytovej jednotky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov , t.j. do r.
2047, splátky istiny a úrokov budú mesačné.
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
299 524,53 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
8 661,07 EUR
Spolu
308 185,60 EUR
- z toho 60 %
184 911,36 EUR
- z toho 25 %
77 046,40 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
- zostatok istiny ....
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

........... EUR
483 890 EUR
........... EUR
........... EUR
483 890 EUR
483 890 EUR
0 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

0

308 185,60

0%
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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)

0

308 185,60

0%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Bobot nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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. 1/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Klub slovenských turistov Tatran Bobot
Dychová hudba Boboťanka
Klub dôchodcov v Bobote

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300
500
100

300
500
87,61

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
12,39

Všetkým subjektom boli dotácie
poskytnuté na financovanie bežných
výdavkov. Klub dôchodcov nevyčerpanú
časť dotácie spolu s vyúčtovaním vrátil
naspäť obci.
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Bobot v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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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 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 Bobot nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby, príspevkové ani rozpočtové
organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Okresný
úrad
Trenčín
Okresný
úrad
Trenčín
Recyklačný
fond
MDVRR
SR
Okresný
úrad
Trenčín
Okresný
úrad
Trenčín
Okresný
úrad
Trenčín
Ministerstvo
financií SR
Recyklačný
fond
ÚPSVaR
Trenčín

Školstvo – bežné výdavky ZŠ

49 898,40

49 898,40

0,00

Školstvo – predškolská výchova,
Materská škola

597,00

597,00

0,00

Recyklácia a separovanie odpadu

397,00

397,00

0,00

Stavebný poriadok

704,01

704,01

0,00

Hlásenie pobytu občanov

263,61

263,61

0,00

Cestná doprava a pozemné
komunikácie

32,70

32,70

0,00

491,47

491,47

0,00

Dotácia-oplotenie ZŠ

7 000,00

7 000,00

0,00

Dotácia na kontajnery – triedenie
odpadu
Stravné pre deti v HN

4 964,34

4 964,34

0,00

83,00

83,00

0,00

Voľby NRSR 2016
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Fond na
podporu
umenia
ÚPSVaR
Trenčín
ÚPSVaR
Trenčín
Okresný
úrad
Trenčín
Okresný
úrad
Trenčín–
cez odbor
školstva
MVSR

Dotácia na knižný fond /knihy do
obecnej knižnice/

TSK
Borina
Ekos, a.s.

c)

1 000,00

1 000,00

0,00

211,68

211,68

0,00

Refundácia miezd – § 50j, 52a, 54 –
projekty zamestnanosti
Starostlivosť o ŽP

9 790,70

9 790,70

0,00

70,80

70,80

0,00

Dotácia na školu v prírode – I. st. ZŠ

1 472,58

1 472,58

0,00

Dotácia na nákup vybavenia pre DHZ

2 000,00

2 000,00

0,00

Dotácia na hodové slávnosti obce 2016

500,00

500,00

0,00

Sponzorský príspevok

200,00

200,00

0,00

Rodinné prídavky

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o so ŠFRB. Bližšia špecifikácia bola popísaná v bode 7.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Svinná
/príspevok
spoločnému
stavebnému úradu/
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
/príspevok na CVČ/

Obec

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 258,18

1 258,18

0,00

165,00

165,00

0,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
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VÚC

prostriedkov
-2-

prostriedkov
-3-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Trenčiansky samosprávny
kraj

500,00

-4-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

500,00

-4-

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Bobot v zmysle zákona č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách samosprávy a na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č.
69/2014 zo dňa 12.12.2014, nezostavuje rozpočet v programovej štruktúre.

13. 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 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku 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 38 298,05 EUR na tvorbu
rezervného fondu vo výške 38 298,05 EUR
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