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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 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 vyrovnaný 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. 151
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.3.2016 uznesením č. 207
- druhá zmena schválená dňa 16.9.2016uznesením č. 246
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2016 uznesením č. 315
Rozpočet obce k 31.12.2016

1 329 253

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 230 164

644 255
270 000
400 000
14 998
1 329 253

785 615
283 997
146 547
14 005
1 230 164

250 647
430 000
275 000
373 606
1 329 253

426 889
52 410
234 939
515 926
1 230 164

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 230 164

Skutočnosť k 31.12.2016
1 217 518,90

% plnenia
98,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 230 164 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 217 518,90 EUR, čo predstavuje 98,98 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Rozpočet na rok 2016
785 615

Skutočnosť k 31.12.2016
753 182,67

% plnenia
95,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 785 615 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
753 182,67 EUR, čo predstavuje 95,88 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
448 596

Skutočnosť k 31.12.2016
416 164,13

% plnenia
92,77

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 398 337 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 365 904,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 91,86 %
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 080 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 29 080,30 EUR, čo je
plnenie na 100 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 187,16 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8 764,78 EUR a dane z bytov boli v sume 128,36 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 223,58 EUR.
Daň za psa: z rozpočtovaných 1 590 € bolo prijatých 1 590 €, čo je 100 % plnenie
Daň za nevýherné hracie prístroje: z rozpočtovaných 3 000 € bolo prijatých 3 000 €,
čo je 100 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : z predpokladanej čiastky 16 589 €,
bolo prijatých 16 589,32 € - plnenie na 100 %.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
7 052

Skutočnosť k 31.12.2016
7 052,32

% plnenia
100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 052 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 052,30 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 895 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 894,86 EUR, čo je
plnenie na 100 %.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
4 829

Skutočnosť k 31.12.2016
4 828,98

% plnenia
100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 829 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 828,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a poplatky z odvodov
stávkových kancelárií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 321 243 EUR bol skutočný príjem vo výške 321 242,38
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
MV SR
ÚPSVaR
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
ÚPSVaR
Ministerstvo hospodárstva SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
2 530,28
245 2595
386
2 995
2 062
145
1 094,72
372,40
2 250
3 500
591,80
70,56
949,62
59 000

Účel
Transfer na prenes.výkon ŠS
Prenesené kompetencie - ZŠ
Dopravné - ZŠ
Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Transfer pre MŠ
Soc.znevýhod.prostredie - ZŠ
Transfer na voľby 2016
Hmotná núdza – ZŠ
Lyžiarsky výcvik
Škola v prírode
Príspevok na učebnice
Rodinné prídavky
Rekonštrukcia verej.osvetlenia –
oprávnené náklady
Likvidácia nelegálnych skládok
odpadu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Významnou
položkou je čiastka 59 000 EUR, ktorú obec dostala z Environmentálneho fondu na likvidáciu
nelegálnych skládok v obci.
2. Kapitálové príjmy obce :
Rozpočet na rok 2016
283 997

Skutočnosť k 31.12.2016
283 997,27

% plnenia
100
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V roku 2016 obec prijala dotáciu z Obvodného úradu v Prešove – odbor školstva na opravu
fasády telocvične základnej školy vo výške 60 000 EUR a taktiež z Ministerstva hospodárstva
SR dotáciu na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Tulčík“ vo výške 223 997,27. EUR

.Príjmové finančné operácie obce:
Rozpočet na rok 2016
146 547

Skutočnosť k 31.12.2016
146 546,60

% plnenia
100

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 57 197 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. Jedná sa o nevyčerpané prostriedky z roku 2015 na prenesené
kompetencie, dopravné a tiež nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 30 000,
ktoré obec obdržala v roku 2015 na opravu palubovky v telocvični základnej školy.
Čerpanie rezervného fondu na úhradu investičných nákladov bolo v roku 2016 vo výške
89 349,60 EUR.
3. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Tulčík:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
14 005

Skutočnosť k 31.12.2016
33 247,82

% plnenia
237,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14 005 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
33 247,82 EUR, čo predstavuje 237,40 % plnenie. Jedná sa o príjmy z dobropisov, z vratiek
a taktiež z poplatkov.

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

ZŠ s MŠ nemala v roku 2016 žiadne kapitálové príjmy.
Finančné operácie
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016
544,54

% plnenia
0

Čiastka 544,54 EUR predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov. Príjmové
finančné operácie sa v priebehu roka nerozpočtujú.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 230 164

Skutočnosť k 31.12.2016
1 080 550,48

% čerpania
87,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 230 164 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 080 550,48 EUR, čo predstavuje 87,84 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2016
426 889

Skutočnosť k 31.12.2016
277 283,09

% čerpania
64,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 426 889 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
277 283,09 EUR, čo predstavuje 64,96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 61 542 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 61 541,16 EUR, čo
je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 681 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 23 677,54 EUR, čo
je 99,99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 328 237 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 178 635,16 EUR,
čo je 54,43 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, vývoz
a likvidácia odpadov, odmeny poslancov, dohody o práci a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 623 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11 623,07 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Splátka úrokov z úveru
Z rozpočtovaných 1 806 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 1 806,16 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
2) Kapitálové výdavky obce :
Rozpočet na rok 2016
52 410

Skutočnosť k 31.12.2016
52 408,37

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 52 410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 52 408,37 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Skutočné čerpanie kapitálového rozpočtu:
a) Zakúpenie notebooku pre starostku
b) Zakúpenie multifunkčnej tlačiarne
c) Zhotovenie drevených sôch – Živý Betlehem
d) Zakúpenie uhlovej brúsky
e) Zakúpenie 3 ks dopravných zrkadiel
f) Zakúpenie fotopasce
g) Územný plán obce
h) Výstavba obecného vodovodu
i) Rozšírenie distribuč. siete plynu
j) Zakúpenie chladničky do kultúrneho domu
k) Projektová dokumentácia novej budovy MŠ

626,70
328,74
600,00
219,90
517,20
198,50
2 349,00
29 491,62
9 217,71
359,00
8 500,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3) Výdavkové finančné operácie obce :
Rozpočet na rok 2016
234 939

Skutočnosť k 31.12.2016
234 938,50

% čerpania
100

Obec v auguste 2016 splatila
krátkodobý úver, ktorým bol prefinancovaný projekt
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík“ . Po ukončení projektu Ministerstvo dopravy
zaslalo obci 223 997,27 EUR. Obec týmito prostriedkami splatila časť úveru. Ďalšiu časť vo
výške 10 941,23 EUR splatila z vlastných zdrojov.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou- ZŠ s MŠ Tulčík:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
399 027,15

Skutočnosť k 31.12.2016
399 021,67

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 399 027,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 399 021,67 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
116 898,85

Skutočnosť k 31.12.2016
116 898,85

% čerpania
100

ZŠ s MŠ v roku 2016 čerpala kapitálové prostriedky na obklad , palubovku a zateplenie
telocvične v základnej škole. . Obec spolufinancovala tento projekt sumou 26 000 EUR
.
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Zostatky na účtoch k 31.12.2016 v € :

Z toho:

Základný bežný účet Prima Banka 57 231,05
Základný bežný účet VÚB
20 450,58
Rezervný fond
34 123,76
Sociálny fond
67,82
Školský účet
28,65
Pokladnica
1 802,67

-

Spolu:

113 704,53

113 704,53
34 123,76
67,82
27,65
12 162,31

/Rezervný fond/
/ Sociálny fond/
/Školský účet/
/Nevyčerpané prostr.
ZŠ r. 2016/

67 322,99

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu:
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu:
z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie spolu:

786 430,49
753 182,67
33 247,82
676 304,76
277 283,09
399 021,67
110 125,73
283 997,27
283 997,27
0,00
169 307,22
52 408,37
116 898,85
114 690,05
147 091,14

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu:
Výdavky spolu :
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku /Zostatok nevyčerpaných fin.prostr.
za rok 2015 a 2016- ZŠ/
Upravené hospodárenie obce

234 938,50
- 87 847,36
1 216 974,36
1 080 550,48
136 423,88
69 359,31
+ 67 064,57

Prebytok rozpočtu v sume 67 064,57 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, navrhujeme použiť na:

tvorbu rezervného fondu
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - čerpanie rezervného fondu schválené
uznesením
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
52 035,18
71 458,71

13,77
89 349,60

34,30
34 123,76

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
/poplatky banke/
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
115,41
775,85
385,60
360,00
77,84
67,82
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

1 584 771,62

1 545 432,70

Neobežný majetok spolu

1 224 583,93

1 237 652,49

2 586

3 507

Dlhodobý hmotný majetok

953 691,48

965 839,04

Dlhodobý finančný majetok

268 306,45

268 306,45

Obežný majetok spolu

360 187,69

307 780,21

917,97

407,86

204 523,05

190 199,39

6 202,32

3 468,43

148 544,35

113 704,53

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

1 584 771,62
1 545 432,70

Vlastné imanie

872 399,98

1 119 774,63

Výsledok hospodárenia

872 399,98

1 119 774,63

Záväzky

303 805,37

26 371,99

1 500

1 500

57 723,78

11 473,95

686,73

716,85

8 956,36

12 681,19

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

234 938,50

Časové rozlíšenie

408 566,27

399 286,08

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec v auguste 2016 splatila krátkodobý úver vo výške 234 938,50 EUR, ktorý v roku 2015 jej
poskytla PRIMA banka na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Tulčík“. K 31.12.2016 obec nemá žiadny úver.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií
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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.2/2009 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-

Telovýchovná jednota Tulčík- bežné výdavky
na činnosť
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
na činnosť
Tulčícke ochotnícke divadlo – bežné výdavky
na činnosť
Slovenský zväz zdravotne postihnutých –
bežné výdavky na činnosť
Slovenský klub turistov Čakaň
Spolok Hubárov
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 400

6 400

0

1 500

1 500

0

500

500

0

50

50

0

200
200

200
200

0

8 850

8 850

0

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2009
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov 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 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Tulčík
Originálne kompetencie
Spolufinancovanie oprava
telocvične
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

112 600
26 000

112 592,39
26 000

7,61
0

138 600

138 592,39

7,61

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

245 295

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

234 140

Rozdiel - vrátenie
11 155

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-

MV SR

Bežné výdavky /prenesený výkon

2 530,28

2 530,28

0

1 094,72

1 094,72

0

59 000

59 000

0

štátnej správy/
MV SR

Bežné výdavky - voľby

Environmentálny Bežné výdavky – likvidácia
fond
c)

nelegálnych skládok odpadu

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Tulčík nevykazuje záväzky ani pohľadávky voči iným obciam.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Tulčík nevykazuje záväzky ani pohľadávky voči VÚC.
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12.Hodnotenie plnenia programov
Obec zostavuje a predkladá rozpočet bez programovej štruktúry

Vypracovala:

Božena Horvátová

Predkladá: Ing. Janka Šoltésová

V Tulčíku dňa 08.06.2017

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 64 064,57 EUR.
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