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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 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.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2015 

uznesením č.10/2015. 

Rozpočet obce k 31.12.2016 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 34562 40746 

z toho :   

Bežné príjmy 34562 40746 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 0 

Výdavky celkom 34562 40746 

z toho :   

Bežné výdavky 34562 40746 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné výdavky 0 0 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

34562 40746 117,89 

 

1) Bežné príjmy – daňové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

33541 36155 107,79 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 29 500 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 32031 €, čo 

predstavuje plnenie na 108,57 %.  

b ) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 1648,84 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1647,38 € 

99,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 710,21 €, dane zo stavieb 

boli v sume 871,73 € a dane z bytov boli v sume 65,44 €. K 31.12.2016 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14,96 €. 

c ) Daň za psa   

Z rozpočtovaných 129 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 129 €, čo 

predstavuje 100, % plnenie.  

d ) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 2347,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 

2347,55€, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

 

 2) Bežné príjmy  - nedaňové 



Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

971 1649 169,82 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 971 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1649 €, čo je 

169,82 % plnenie. Jedná sa prevažne o príjmy z prenájmu v čiastke 753 €, príjem 

za administratívne poplatky vo výške 306,50 €, poplatky za vyhlásenie v rozhlase 

45,50 €, poplatky za používanie prívesného vozíka 56 €, poplatky za používanie 

kultúrneho domu 30 €, preplatok z RZZP 300,62 € za rok 2015, refundácia 

spotreby vody od Pohostinstva Jupiter 42,75 € a tuzemské bežné transfery 

v rámci verejnej správy v čiastke 2821,72 €. 

 

Prijaté granty a transfery, ktoré prijala obec 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

VÚ ŠR – OÚ Martin 69,95 Register obyvateľstva 

KÚ CDPK Žilina 7,56 Cestná doprava 

VÚ ŠR KŠÚ Žilina 16,37 Životné prostredie 

OÚ Martin 708,80 Prostriedky na voľby 

Dobr.požiar.ochrana SR 700 DHZ Turč. Ďur 

MF SR 443 Recyklačný fond 

Firma Johnson Controls 876,04 Obecná knižnica - okná 

 

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

 

1. Kapitálové príjmy:  
  



Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

0 0  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Obec v roku 2016 nemala kapitálový príjem. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

34562 37967 109,85 

 

V tom: 

Funkčná klasfikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

0111 – Výdavky verejnej správy 28142 30040 106,74 

0112 – Finančná oblasť 580 596 102,76 

0133 - REGOB 0 69  

0160 – Voľby 0 708  

0320 – Požiarna ochrana 250 1523 609,2 

0451 – Miestne komunikácie 250 7 2,8 

0510 – Nakladanie s odpadmi 3000 2999 99,96 

0540 – Životné prostredie 0 16  

0620 – Verejné priestranstvá 570 230 82,28 

0640 – Verejné osvetlenie 1050 640 60,95 

0810 – Rekreač. a šport. služby 120 376 313,33 

0820 – Kultúrne služby 280 343 122,50 



0840 - Cintorín 40 56 140,00 

09121 – Príspevok ZŠ 50 0  

09502 – ZUŠ, RVC 0 0  

1020 – Príspevky pri narodení, pohreb 0 200  

1040 – Príspevky jednotlivcom 230 160 69,56 

Celkové výdavky obce: 34562 37967 109,85% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 34562 € bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 37967 €,  čo predstavuje  109,85 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

34562 37967 109,85 

 

. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 11000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12956 €,  

čo je 117 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  3844 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4581 €, 

čo je 119 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 



Z rozpočtovaných 13795 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016  v sume 12444 €, 

čo je 90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 400 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 58,47 €, čo 

predstavuje 15 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky v ZMOS – e, ZMOT – e, 

RVC. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0                   0                 

 

Obec v roku 2016 nemala kapitálový výdavok. 

 

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 je prebytok rozpočtu obce vo výške 

1067,44€. 

Prebytok rozpočtu obce za rok 2016 je vo výške 1067,44 €, ktorý navrhujeme 

použiť nasledovne:  - tvorba rezervného fondu 1067,44€ 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) 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, štátnym fondom. 

 



a) 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 - 

 - - - - 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 

VZN o dotáciách. 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v € 

  Aktíva 

Názov ZS k 31.12.2016 KZ k 1.1.2016 

Neobežný majetok spolu 47882 48867 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 10643 11628 

Dlhodobý finančný majetok 37239 37239 

Obežný majetok spolu 16403 13674 

Z toho:   

Preddavky 0 0 

Pohľadávky 431 158 

Finančný majetok 15972 13516 

Poskytnuté návr .fin. výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 557 323 

Spolu 64842 62864 

 



 

 Pasíva 

Názov ZS k 31.12.2016 KZ k 1.1.2016 

Vlastné imanie 61707 60317 

Z toho:   

Oceňovacie rozdiely   

Výsledok hospodárenia 61707 60317 

Záväzky 2885 2296 

Z toho:   

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 2425 1866 

Rezervy 460 430 

Časové rozlíšenie 251 251 

Spolu 64843 62864 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

Obec k 31.12.2016 vo svojom účtovníctve eviduje záväzky v celkovej čiastke 

2884,70 €, ktoré pozostávajú: 

- krátkodobé záväzky – neuhradené došlé faktúry v celkovej čiastke 908,39 € 

- nevyplatené mzdy za 12 mesiac vo výške 788,26 € 

- neuhradené odvody za 12 mesiac vo výške 543,16 € 

- neodvedená daň z príjmu za 12 mesiac vo výške 184,89 € 

- rezerva na vykonanie auditu vo výške 460 € 

Neuhradené faktúry sa budú uhrádzať v roku 2016 podľa dátumu splatnosti. 

Mzdy, odvody a daň z miezd sa odvedú podľa dátumu výplaty miezd. 

 

V Turčianskom Ďure, dňa 9.6.2017     Mgr. Peter Rusnák 

Vypracovala: Ing. Viera Hanesová                         starosta obce 



Evidencia Rezervného fondu za rok 2016 

 Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2016     13629,19 

Tvorba rezervného fondu   

Zostatky príjmových finančných operácií   

Tvorba spolu   

   

Kapitálové výdavky  0 

Bežné výdavky  0 

Spolu   

Konečný zostatok k 31.12.2016  13629,19 

 


