OBEC P e t r o v o

Záverečný účet Obce Petrovo
za rok 2016

V Petrove, marec 2017
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Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- štátnemu rozpočtu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Návrh uznesenia
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Záverečný účet Obce Petrovo za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015
uznesením č. 34/2015
Bol zmenený jedenkrát a to 07.12.2016 uznesením č. 27/2016
- Po tejto zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2016
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok
z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

36 026
36 026
0
36 026
36 026
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Rozpočet
36 026

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
23 800

Skutočnosť
37 318

% plnenia
103,58

Skutočnosť
24 843

% plnenia
104,38

- 4 a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 20 800,-€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 21 741- €, čo predstavuje plnenie na
104,53 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 659 €, čo je
102,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 941. €, dane zo stavieb boli vo
výške 718,- €. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností..
c) Daň za psa bola zinkasovaná v čiastke 70 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v čiastke 372 €.
Nedoplatky k 31.12.2016 na tomto poplatku sú 240 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
2 291

Skutočnosť
2 456

% plnenia
107,21

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 158 €, čo je 105,33 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov..
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Jedná sa o správne poplatky v čiastke 233 €, poplatky za odber vody v čiastke 707 €. Zo SVP
povodie Slanej obec obdržala 220 € .
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Spolu:

Suma v €
1 835
57
2 471
709
4 947

Účel
Rodinné prídavky
Register obyv. a vojnové hroby
Aktivačná činnosť
Voľby NR SR
Dávka v hmotnej núdzi

10 019

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

- 5 5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet

Skutočnosť
1990

% plnenia

Jedná sa o prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2015.

3. Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet
36 026
v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 – Správa úradu
0160 – Voľby
0320 – Požiarna ochrana
0443 – Spoločný stavebný úrad
0451 – Miestne komunikácie
0510 – Nakladanie s TKO
0620 – Rozvoj obcí
0630 – Miestny vodovod
0640 – Verejné osvetlenie
0830 Obecný rozhlas
0840 – Dom smútku
1040 – Rodinné prídavky
1070 – Dávka v hmotnej núdzi
Spolu

Skutočnosť
35 417
Rozpočet
22072
709
200
100
1040
960
2 530
290
240
493
660
1832
4900
36 026

% plnenia
98,31 %
Skutočnosť
21704
709
180
96
1024
914
2 524
158
233
485
608
1 835
4947
35 417

v€
% plnenia
98,33
100,00
90,00
96,00
98,46
95,21
99,76
54,48
97,08
98,37
92,12
100,16
100,96
98,31

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 11 048 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 10 837 €, čo je
98,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ .
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3 879 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 781 čo je 97,47 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 13 997 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 13 655,- €, čo je
97,56 % 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.

- 6 d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7 072 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7 113 € čo
predstavuje 100,58 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky obce pre spoločenské
organizácie, ktorých obec je členom v čiastke 76 €, transfer pre EUROBUS v čiastke 255 €,
rodinné prídavky v čiastke 1 835 € a dávky v hmotnej núdzi v čiastke 4 947 €.

4 . Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Rekapitulácia hospodárenia rozpočtu Obce za rok 2016
Rozpočet 2016:

Plnenie 2016:

V Eur

%:

V Eur

Sumár príjmov

36 026

37 318

103,58

V tom: Bežné príjmy

36 026

37 318

103,58

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

1 990

Sumár výdavkov

36 026

35 417

98,30

V tom: Bežné výdavky

36 026

35 417

98,30

0

3 891

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok hospodárenia:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu je prebytok rozpočtu obce vo výške 3891 €.
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte k 31.12.2016 bol v čiastke 3890,79 €,
ktorý stav zodpovedá aj prebytku rozpočtového hospodárenia obce. Tento prebytok
hospodárenia bude v roku 2017 použitý na krytie výdavkov nezabezpečených v rozpočte.
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5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
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 štátnemu rozpočtu.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- bežné výdavky

Okr. úrad

Voľby NR SR

709

709

0

Okr.. úrad

REGOB + vojnový

57

57

0

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

hrob
C. Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €
Finančný dlhodobý majetok /063/
Stav k 1.1.2016
Prírastky
Úbytky Stav k 31.12.2016
Obstarávacia
24 397,53
24 397,53
cena
Oprávky
Zostatková cena
Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
735 ks v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks
Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby
Stav k 1.1.2016

Prírastky

Úbytky Stav k 31.12..2016

ObstarObstarávacia cena

40 089,89

40 089,89

Oprávky

40 089,89

40 089,89

Zostatková cena

0

- 8 Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje prístroje a zariadenia
Stav k 1.1.2016

Prírastky
Úbytky

Stav k 31.12.2016

Obstarávacia cena

3 124,24

3 124,24

Oprávky

3 124,24

3 124,24
0

Zostatková cena
Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2016
Obstarávacia cena
1 420,14
Oprávky
1 420,14
Zostatková cena
Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2016
Obstarávacia cena
293,20
Oprávky
Zostatková cena
293,20

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2016
1 420,14
1 420,14
0

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2016
293,20
293,20

b/ finančný majetok:
Účet
261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste
221 - Základný bežný účet

Suma v €
0
0
3890,79

V Petrove, dňa 26. februára 2017
Ján Dovec
Starosta obce

Záverečný účet za rok 2016 :
Záverečný účet za rok 2016 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí
OZ v Petrove dňa 29.03.2017
Záverečný účet za rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Petrove
dňa 29.03.2016 uznesením č. 3 /2017
Schválený Záverečný účet za rok 2016 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15
dní/.
Zverejnený dňa 30.03.2017
Ján Dovec
starosta obce
v. r.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok
2016 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 3 890,79 € na :
- čerpanie v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2016.

Hlavný kontrolór Obce P e t r o v o

Stanovisko
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

Obce za rok 2016

Ján K o v á č
Hlavný kontrolór obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Petrove
Dňa 29.03.2017
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Stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrovo za rok 2016
spracované v súlade s § 18 f ods. 1, písm c, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Predložený záverečný účet obce Petrovo potvrdzuje plnenie rozpočtu za rok
2016 zmysle zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Obec
hospodárila s:
- Bežným rozpočtom
Príjmy a výdavky sú rozpočtované a ich plnenie je účtované podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie so zaradením do oddielov, skupín a tried.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015
uznesením č. 34/2015
Bol zmenený jedenkrát a to 07.12.2016 uznesením č. 27/2016.
Ostatné úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov, ktoré nemali vplyv na celkový objem
rozpočtu – presuny medzi oddielmi, resp. položkami a podpoložkami boli realizované
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré poverilo starostu s realizáciou týchto
úprav.
Po vykonaní uvedených úprav rozpočtu v priebehu roka, upravený rozpočet
príjmov predstavuje objem 36 026 € a výdavkov v objeme 36 026 € teda ako vyrovnaný.
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016 v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti je
nasledovné:
Skutočnosť
Celkové príjmy:
37 318 €
Z toho:
Bežné príjmy
37 318 €
Príjmové finančné operácie
1 990 €
Celkové výdavky:
Z toho:
Bežné výdavky

35 417 €
35 417 €

Výsledok hospodárenia za rok 2016 t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu je prebytok rozpočtu obce vo výške 3 891 €.
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte k 31.12.2016 bol v čiastke 3 890,79 €,
ktorý stav zodpovedá aj prebytku rozpočtového hospodárenia obce. Tento prebytok
hospodárenia bude v roku 2017 použitý na krytie výdavkov nezabezpečených v rozpočte
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Podkladom pre vyjadrenie stanoviska k záverečnému účtu obce boli predložené
výkazy:
Výkaz o plnení príjmov a výdavkov FIN 1-12,
Čerpanie rozpočtu podľa odvetví – podrobné,
Výkaz aktív a pasív Uč 6-01
Hlavná kniha vlastného hospodárenia,
Pokladničná kniha,
Prvotné účtovné a pokladničné doklady.
Podrobný rozbor plnenia príjmov a čerpania bežných výdavkov je uvedený
v záverečnom účte obce. Tieto údaje plne zodpovedajú ročnej účtovnej závierke za rok
2016.
Zo strany obce bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3, § 9 zákona
o obecnom zriadení a to v tom, že výsledky hospodárenia obce za rok 2016 boli
zverejnené na miestnej tabuli k nahliadnutiu pre občanov obce.
Výdajové doklady účelovo zodpovedajú charakteru činnosti vyplývajúcej
z poslania obce a plnenia jej hospodárskej činnosti. Kontrola pokladničných ako aj
účtovných dokladov je zabezpečená v zmysle zákona o účtovníctve.
Obec predložila ročnú účtovnú závierku k 31.12.2016 pre RIS SAM
v predpísanej forme a v stanovenom termíne.
Záverečný účet obce za rok 2016 spĺňa zákonom predpísané náležitosti a je
zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a doporučujem ho obecnému
zastupiteľstvu uzavrieť s nasledovnými výrokmi:
1. Výsledok hospodárenia za rok 2016 vykázaný v zostatkoch jednotlivých účtov
v celkovej čiastke 3 890,79 € preúčtovať do rezervného fondu obce v plnej výške.
O použití rezervného fondu bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo svojim
uznesením.
2. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2016.
3. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016 – bez výhrad.
V Petrove, 29. marca 2017
Predkladá:
Ján Kováč, hlavný kontrolór obce

