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Záverečný účet obce L E Ž I A C H O V

za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet na rok 2016 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa ....................2015 uznesením
číslo ....................................... .
V priebehu roka 2016 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa...........................2016 uznesením číslo :.........................

Schválený rozpočet obce k 31.12.2016
Rozpočet obce v EUR :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

37 403
33 680
3 723

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie z bežného rozpočtu

37 403
31 680
5 723

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie z kapitálového rozpočtu

0
2 000
-2 000

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0
0
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016
37 403

Skutočnosť k 31.12.2016
38 457

% plnenia
102,8

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
34 920

Skutočnosť k 31.12.2016
35 869

% plnenia
102,7

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 28 300 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 29 457 €, čo predstavuje plnenie na
104 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 276 €, čo je 109,6 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 412 €, dane zo stavieb boli vo výške 864 € .
c) Daň za psa bola plnená vo výške 128 € , čo predstavuje 106,7 % plnenie oproti
rozpočtovaným 120 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2 008 € predstavuje 77,2
% plnenie oproti rozpočtovanými 2 600 € .
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
2 483

Skutočnosť k 31.12.2016
2 588

% plnenia
104,2

a) Príjmy z prenajatých budov a pozemkov
Z rozpočtovaných 143 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 143 €, čo predstavuje
99,7 % plnenie. Príjmy z prenajatých budov - prenájom kultúrneho domu vo výške 50 €
a prenájom pozemku vo výške 93 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 204 €, čo predstavuje
101,7 % plnenie. Sú to poplatky hlavne za overenie podpisu, overenie listín, stavebné
poplatky a ich skutočný príjem sa nedá ovplyvniť.
c) Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 485 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 488 €, čo predstavuje
100,6 % plnenie. Sú tu poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase a príspevok
z recyklačného fondu vo výške 483 €.
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d) Úroky
Z rozpočtovaných 5 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 €, čo predstavuje 10,4 %
plnenie.
e) Príjmy z refundácií a iné príjmy
Z rozpočtovaných 970 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 947 €, čo predstavuje
97,6 % . Jedná sa o preplatok za elektriku - vyúčtovanie za rok 2015 vo výške 207 €, vratky
zo zdravotných poisťovní vo výške 62 € a príspevok z firmy Brantner Fatra s.r.o. vo výške
678 € .
f) Pohľadávky – daňové a nedaňové nedoplatky
Obec k 31. 12. 2016 vo svojom účtovníctve eviduje daňové pohľadávky vo výške 677 € .
Nedaňové pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 77 €. Jedná sa o dobropis od SSEvyúčtovanie za rok 2016.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Účel
Suma v EUR
VÚ Š - OÚ Martin - REGOB
61,14 Register obyvateľstva
KÚ CDPK Žilina
6,83 Cestná doprava
VÚ ŠR KŠÚ Žilina
14,78 Životné prostredie
OÚ Martin
623,04 Prostriedky na voľby
spolu
705,79

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

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
%

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

33 680

34 876

103,6

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
31 680

Skutočnosť k 31.12.2016
31 291

% plnenia
98,8

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 - Výdavky verejnej správy
0112 - Finančná oblasť
0160 - Voľby
0320 - Požiarna ochrana
0451 - Miestne komunikácie
0510 - Nakladanie s odpadmi
0520 - Nakladanie s odpad.vodami
0620 - Verejné priestranstvá
0640 - Verejné osvetlenie
0810 - Rekreačné služby
0840 - Cintorín
09121 - Základná škola
09502 - CVČ, ZUŠ
Celkové výdavky obce :

v EUR
Rozpočet
19 534
516
800
130
0
5 000
0
430
1 750
3 420
100

Skutočnosť
18 927
567
623
102
0
5 152
0
548
1 678
3 446
48

0
31 680

200
31 291

% plnenia
96,9
109,9
77,9
78,6
103,0
127,3
95,9
100,8
48,0

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 9 183 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 8 609 €, čo je 93,7
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a mzdové
prostriedky pre volebné komisie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3 200 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 102, čo je 96,9 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 19 047 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 19 125 €, čo je
100,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú telefón, poštovné, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, úroky z úverov a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 250 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 455 €, čo predstavuje
182 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky na ZMOT, ZMOS, RVC, Mikroregión Malá
Fatra a Spoločný stavebný úrad. Základnej umeleckej škole v Kláštore pod Znievom bol
poskytnutý transfer vo výške 200 €.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
2 000

Skutočnosť k 31.12.2016
3 585

% plnenia
179,3

V roku 2016 boli začaté prípravné práce na výstavbu Domu smútku. Vynaložené finančné
prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu, vyjadrenie k PD, projekt statiky,
riešenie protipožiarnej bezpečnosti, prípojky a štúdiu uskutočniteľnosti. Nakoľko bola
„Výzva“ zrušená a obec nemá dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie projektu,
investičná výstavba bola odložená.
3) Finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
Výsledok hospodárenia za rok 2016 je prebytok rozpočtu obce vo výške 3 580,62 €. Prebytok
v celkovej čiastke 3 580,62 € tvorí zostatok v pokladni a zostatky na bankových účtoch..
Použitie prebytku hospodárenia :
- tvorba rezervného fondu
3 097,62 €
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 z tohto prebytku
vylučujú : - nevyčerpané finančné prostriedky z BT vo výške 483 € - recyklačný fond
Zostatky na bežných účtoch vedených v Dexii a prostriedky v hotovosti k 31.12.2016 sú vo
výške 31 208,82 EUR.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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,
štátnym fondom.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2016 boli priebežne spotrebované
v priebehu roka a vyúčtované v roku 2016.
B. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 neposkytla žiadnu dotáciu.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.20165

124 048

123 098

Dlhodobý hmotný majetok

86 809

85 859

Dlhodobý finančný majetok

37 239

37 239

Obežný majetok spolu

27 817

31 963

379

755

27 438

31 209

427

808

152 292

155 869

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

118 166

122 498

118 166

122 498

1 977

3 531

82

190

1 895

2 172

0

0

Časové rozlíšenie

32 149

29 840

SPOLU

152 292

155 869

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Preddavky
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

SPOLU

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Rezervy
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 vo svojom účtovníctve eviduje záväzky v celkovej čiastke 2 361,65 €,
ktoré pozostávajú :
- krátkodobé
• neuhradené faktúry pre dodávateľov v celkovej čiastke 937,32 €
• nevyplatené mzdy za 12. mesiac vo výške 531,37 €
• neuhradené odvody vo výške 562,67 €
• neodvedená daň za 12. mesiac vo výške 140,16 €
-

dlhodobé

• sociálny fond v čiastke 190,13 €

Neuhradené faktúry boli uhrádzané priebežne v roku 2017 podľa dátumu splatnosti.
Mzdy, odvody a daň z miezd sa odvedú podľa dátumu výplaty miezd.

8. Plnenie programového rozpočtu
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec s počtom obyvateľov do
2000 nie je povinná tvoriť program obce. Na základe schválenia obecného zastupiteľstva,
obec Ležiachov netvorí program obce.

V Ležiachove, dňa 8. mája 2017
Vypracovala: Emília Remšíková
účtovníčka

Katarína Michalková
starostka obce
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Návrh uznesenia:
-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2016
 bez výhrad
 z výhradami

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2016

Vyvesené:

Zvesené:
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Evidencia Rezervného fondu za rok 2016

Začiatočný stav k 1.1.2016
Tvorba Rezervného fondu:
tvorba z roku 2015
zostatky príjmových finančných operácií

Účel

Suma v €
21 790,91
5 467,16
5 647,16
0,00

Tvorba spolu
Čerpanie Rezervného fondu:
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky - havárie

0,00
0,00
0,00

Čerpanie spolu

0,00

Konečný zostatok k 31.12.2016

27 438,07
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