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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet tiež ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 71/9/2015.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2016 uznesením č. 96/12/2016,
- druhá zmena schválená dňa 08.12.2016 uznesením č. 108/14/2016.
Rozpočet obce k 31.12.2016

694 696,28

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 089 482,16

644 696,28
50 000,00
0,00
0,00
646 968,92

750 821,99
272 112,03
62 010,14
4 538,00
1 053 799,85

257 922,35
42 000,00
41 294,57
305 752,00
47 727,36

331 856,19
24 452,88
263 873,74
433 617,04
35 682,31

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 subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 089 482,16

Skutočnosť k 31.12.2016
1 102 841,64

% plnenia
101,23

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 089 482,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 102 841,64 EUR, čo predstavuje 101,23 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
750 821,99

Skutočnosť k 31.12.2016
770 343,17

% plnenia
102,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 750 821,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
770 343,17 EUR, čo predstavuje 102,60 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
379 741,75

Skutočnosť k 31.12.2016
399 338,40

% plnenia
105,16

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 304 855,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 323 791,07 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,21 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 51 711,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 54 466,21 EUR, čo
je 105,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45 019,95 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 9 399,85 EUR a dane z bytov boli v sume 46,41 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 938,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 842,00 EUR, čo je
89,77 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 193,00 EUR, čo je
64,33 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 21 937,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 046,12 EUR, čo
je 91,38 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
37 829,40

Skutočnosť k 31.12.2016
34 998,66

% plnenia
92,52

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 435,36 EUR, čo je
97,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 189,68
EUR, príjem z nájmu za hrobové miesta v sume 585,00 EUR, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 2 646,68 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení
v sume 14,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 20 286,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 865,46 EUR, čo
je 88,07 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
8 893,40

Skutočnosť k 31.12.2016
8 652,79

% plnenia
97,29

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 893,4 EUR bol skutočný príjem vo výške
8 652,79 EUR, čo predstavuje 97,29 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z hazardných hier, z dobropisov a
z vratiek.
Príjem z odvodov z hazardných hier – 4 790,45 €
Príjmy z dobropisov – 1 673,40 € ( vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016 )
Príjmy z vratiek – 2 188,94 € ( zo VŠZP 57,60 €, zo SP 9,84 €, z ročného zúčtovanie
zdravotného poistenia 2 121,50 € )
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 333 250,84 EUR bol skutočný príjem vo výške
336 006,11 EUR, čo predstavuje 100,83 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
SLSP
Nadácia Pontis
Nadácia ZSE
Okresný úrad Šaľa
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Nitra
Úrad NSK
Úrad NSK
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR
1 000,00
600,00
800,00
665,92
398,40
1 618,63
2 775,36
50 000,00
600,00
500,00
83,81
246 323,00
123,75

Účel
Detské ihrisko
Detské ihrisko
Mikrofóny
Voľby
Školské potreby
Strava
Rodinné prídavky
Výmena okien ZŠ
Obecné dni
Šport
Odmena skladníka CO
Základná škola
Životné prostredie
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MDVaRR SR
MDVaRR SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra
ÚPSVaR
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

1 230,39
57,15
1 898,82
436,59
2 933 ,00
653,000
1 411,00
300,00
1 700,00
9,00
8 256,56
80,15
11 551,58

Stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Matrika
Register obyvateľstva
Vzdelávacie poukazy
Deti zo soc. znevýhod. prostredia
Predškoláci
Učebnice
Škola v prírode
Register adries
§54
§52a
§50j

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
272 112,03

Skutočnosť k 31.12.2016
272 112,03

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 272 112,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 272 112,03 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 58 185,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 58 185,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 98/12/2016 zo dňa 30.6.2016
bol schválený predaj stavebných pozemkov
1. par. č. 620/14 o výmere 720 m2,
2. par. č. 620/6 o výmere 719 m2,
3. par. č. 620/15 o výmere 719 m2,
4. par. č. 620/16 o výmere 668 m2 a par. č. 6463/2 o výmere 187 m2,
5. par. č. 620/3 o výmere 650 m2 a par. č. 6463/1 o výmere 216 m2.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 213 927,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 213 927,03 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR

Suma v EUR
Účel
6 000,00 Rekonštrukcia MŠ
207 927,03 Obnova verejného osvetlenia

Obec obdržala od Ministerstva financií SR dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy
materskej školy v o výške 6 000,00 EUR, ktorú možno použiť do konca roka 2018.
Obec Hájske uzatvorila 09.11.2015 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo
výške 226 754,13 EUR s poskytovateľom Ministerstvo hospodárstva SR na obnovu verejného
osvetlenia v obci Hájske. Finančné prostriedky obec k 31.12.2015 neobdržala, preto bol prijatý
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prekleňovací úver z Prima banka Slovensko vo výške 216 403,31 EUR. Ministerstvo
hospodárstva SR poukázalo 25.11.2016 finančné prostriedky vo výške 207 927,03 EUR. Obec
použila tieto finančné prostriedky na splatenie prekleňovacieho úveru.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
62 010,14

Skutočnosť k 31.12.2016
55 848,44

% plnenia
90,06

Z rozpočtovaných finančných príjmov 62 010,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
55 848,44 EUR, čo predstavuje 90,06% plnenie.
V roku 2016 boli zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie nevyčerpané finančné
prostriedky z roku 2015 vo výške 36 990,96 EUR v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- na rodinné prídavky 258,72 EUR
- na odmenu skladníka CO 41,20 EUR
- na šport 2,50 €
- na výmenu okien ZŠ vo výške 36 000,00 EUR
- na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 688,54 EUR.
Boli použité v súlade s účelom poskytnutia a zúčtované s poskytovateľom.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 95/12/2016 zo dňa 30.06.2016 bola schválená tvorba
rezervného fondu v sume 25 019,18 EUR. V skutočnosti bolo použitie rezervného fondu v sume
18 857,48 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
4 538,00

Skutočnosť k 31.12.2016
4 538,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 538,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
4 538,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Skutočný príjem vlastných príjmov ZŠ s MŠ k 31.12.2016 bol vo výške 4 538,00 EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4 538,00 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 053 799,85

Skutočnosť k 31.12.2016
1 051 081,62

% čerpania
99,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 053 799,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 051 081,62 EUR, čo predstavuje 99,74 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
331 856,19

Skutočnosť k 31.12.2016
329 501,63

% čerpania
99,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 331 856,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 329 501,63 EUR, čo predstavuje 99,29 % 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 114 970,98 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 115 203,07
EUR, čo je 100,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
opatrovateľskej služby, podpory zamestnanosti - projekt EÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 44 828,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 45 284,41 EUR,
čo je 101,02 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 152 993,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 150 643,91
EUR, čo je 98,46 % 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 12 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 12 206,81 EUR,
čo predstavuje 95,07 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 6 223,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 163,43EUR,
čo predstavuje 99,04 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
24 452,88

Skutočnosť k 31.12.2016
24 452,88

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 452,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 24 452,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie ciest vo výške 10 381,20 EUR
b) práce naviac oproti svetelnotechnickej štúdii obnovy verejného osvetlenia vo výške
5 920,08 EUR
c) dovybavenie multifunkčného ihriska vo výške 771,60 EUR
d) projektové práce MŠ s OcÚ vo výške 7 380,00 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
263 873,74

Skutočnosť k 31.12.2016
263 873,74

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 263 873,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 263 873,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 216 403,31 EUR na splatenie prekleňovacieho úveru na obnovu verejného
osvetlenia bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 216 403,31 EUR, čo predstavuje 100 %.
207 927,03 EUR bolo splatené z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva
hospodárstva SR, zvyšok vo výške 8 476,28 EUR obec splatila z vlastných zdrojov.
Z rozpočtovaných 32 718,00 EUR na splatenie istiny z prijatého úveru na kúpu pozemku na IBV
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 32 718,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
Z rozpočtovaných 735,26 EUR na splatenie istiny z prijatého úveru z roku 2006 bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2016 v sume 735,26 EUR, čo predstavuje 100 %.
Z rozpočtovaných 8 760,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru investičné potreby obce
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 760,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
Z rozpočtovaných 5 257,17 EUR na splácanie istiny zo ŠFRB na odkúpenie bytového domu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 257,17 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
433 617,04

Skutočnosť k 31.12.2016
433 253,37

% čerpania
99,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 433 617,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 433 253,37 EUR, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
433 253,37 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

k 31.12.2016
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Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

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
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

774 881,17
770 343,17
4 538,00
762 755,00
329 501,63
433 253,37
12 126,17
272 112,03
272 112,03
0,00
24 452,88
24 452,88
0,00
247 659,15
259 785,32

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

55 848,44
263 873,74
-208 025,30
1 102 841,64
1 051 081,62
51 760,02
6 303,92
45 456,10

Pre rozpočtu v sume 259 785,32 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 z.n.p. je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume - 208 025,30 EUR bol v roku 2016 krytý prebytkom
bežného a kapitálového rozpočtu.
Zostatok prebytku rozpočtu v sume 51 760,02 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 45 456,10 EUR
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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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 303,92 EUR, a to na :
- rodinné prídavky v sume
94,08 EUR
- dotácia na stravu v sume
209,84 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu MŠ v sume 6 000,00 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 45 456,10 EUR.
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2016 bol vo výške 67 846,73 €.
Bežný účet
42 769,38 €
Rezervný fond
6 161,70 €
Pokladňa
1 016,82 €
Peniaze na ceste
241,86 €
Sociálny fond
99,25 €
ZŠ
80,00 €
Finančná zábezpeka – bytovka
4 914,24 €
Nezaradený
16,44 €
Nájomné – bytovka
1 715,52 €
Fond údržby
3 438,20 €
Dotačný účet
6 000,00 €
66 453,41 €
Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú nevyčerpané prostriedky v celkovej výške
20 997,31 €:
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu vo výške 6 161,70 €
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu vo výške 99,25 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ vo výške 80,00 €
- nevyčerpané prostriedky nájomníkov bytovky – finančná zábezpeka vo výške 4 914,24 €
- nevyčerpané prostriedky z fondu údržby vo výške 3 438,20 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 6 303,92 €
Prebytok rozpočtu obce vo výške 45 456,10 € zistený k 31.12.2016 podľa stavu na bankových
účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky sa v záverečnom účte obce navrhne použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 45 456,10 EUR
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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 - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0,00
25 019,18
0,00

18 857,48
0,00
0,00
6 161,70

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
Úbytky - stravné lístky
- Tesco poukážky
- príspevky do DDS
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
536,89
993,16
71,80
1 290,00
69,00
99,25
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6. 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

2 923 088,98

2 867 366,08

Neobežný majetok spolu

2 807 858,09

2 781 204,93

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 549 974,53

2 523 351,82

Dlhodobý finančný majetok

257 883,56

257 853,11

Obežný majetok spolu

113 896,86

84 714,70

33 257,40

953,60

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

1 334,98

35,00

Krátkodobé pohľadávky

11 457,75

17 272,69

Finančné účty

67 846,73

66 453,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 334,03

1 446,45

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 923 088,98

2 867 366,08

Vlastné imanie

2 209 566,12

2 274 169,93

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 209 566,12

2 274 169,93

557 616,91

239 948,33

Rezervy

12 000,00

13 250,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

36 302,42

303,92

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky

187 086,38

177 302,36

Krátkodobé záväzky

37 371,54

22 852,05

Bankové úvery a výpomoci

284 856,57

26 240,00

Časové rozlíšenie

155 905,95

353 247,82

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

26 240,00 EUR
181 714,52 EUR
2 668,51 EUR
6 303,92 EUR
8 171,58 EUR
6 569,01 EUR
1 120,90 EUR

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na obstaranie nájomného bytu kúpou, číslo zmluvy
400/456/2015. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30
rokov odo dňa splatnosti 1. splátky úveru, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné. Výška
poskytnutého úveru je 183 440,00 EUR.
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o termínovanom úvere č. 05/010/15 na financovanie
investičných potrieb obce. Bankový úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 29.11.2019, splátky
úveru a splátky úrokov sú mesačné. Výška poskytnutého úveru je 35 000,00 EUR.
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 05/011/15 na
predfinancovanie investičného projektu z EF: „Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske“.
Bankový úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 29.11.2016, splátky úveru budú
z poskytnutého nenávratného finančného príspevku a splátky úrokov sú mesačné.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatéh
o úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2016

Splatnosť

Štátny fond
rozvoja
bývania
Prima banka
Slovensko,
a.s.
Prima banka
Slovensko,
a.s.
Prima banka
Slovensko,
a.s.

Obstaranie
nájomného bytu
kúpou
Kúpa pozemku
v obci na IBV

183 44
0

1%

Záložné právo k
nehnuteľnosti

176 457,35

15.09.
2045

32 718

Blankozmenka
č. 05/004/15

0,00

30.12.
2016

Financovanie
investičných
potrieb obce
Predfinanc.
obnovy verejného
osvetlenia

35 000

Blankozmenka
č. 05/010/15

26 240,00

29.11.
2019

216
403,31

Blankozmenka
č. 05/011/15

0,00

29.11.
2016
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce 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 ŠK Hájske - bežné
výdavky na činnosť
Poľovnícke združenie Járč Hájske Hájske bežné výdavky na činnosť
Slovenská jednota dôchodcov
Folklóna skupina Kepeždanka
Slovenský zväz záhradkárov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5 000 EUR

5 000 EUR

0

700 EUR

686,06 EUR

13,94

1 400 EUR
1 616 EUR
700 EUR

1 400 EUR
1 616 EUR
700 EUR

0
0
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 Hájske
ZŠ s MŠ Hájske

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

88 091,86
4 538,00

88 091,86
4 538,00

0,00
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Hájske
ZŠ s MŠ Hájske

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

303 320,00
1 807,19

303 320,00
1 448,36

0,00
358,83

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú obchodnú spoločnosť.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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 )

Okresný

Normatívny príspevok pre ZŠ – bežné

246 323,00

246 323,00

0,00

úrad Nitra

výdavky

Okresný

Výmena okien ZŠ – bežné výdavky

50 000,00

50 000,00

0,00

Životné prostredie – bežné výdavky

123,75

123,75

0,00

Stavebný úrad – bežné výdavky

1 230,39

1 230,39

0,00

MDVaRR

Pozemné komunikácie – bežné

57,15

57,15

0,00

SR

výdavky

Poskytovateľ

-1-

-5-

úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
MDVaRR
SR
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Ministerstvo

Matrika – bežné výdavky

1 898,82

1 898,82

0,00

Register obyvateľstva – bežné výdavky

436,59

436,59

0,00

Voľby – bežné výdavky

665,92

646,99

18,93

Ministerstvo

Odmena skladníka CO – bežné

83,81

83,81

0,00

vnútra SR

výdavky

Okresný

Vzdelávacie poukazy – bežné výdavky

2 933,00

2 933,00

0,00

Predškoláci – bežné výdavky

1 411,00

1 411,00

0,00

Okresný

Deti zo soc. znevýhod. prostredia –

653,00

653,00

0,00

úrad Nitra

bežné výdavky

Okresný

Učebnice – bežné výdavky

300,00

300,00

0,00

Škola v prírode – bežné výdavky

1 700,00

1 700,00

0,00

Register adries – bežné výdavky

9,00

9,00

0,00

Ministerstvo

Rekonštrukcia MŠ – kapitálové

6 000,00

0,00

6 000,00

financií SR

výdavky

Ministerstvo

Obnova verejného osvetlenia –

207 927,03

207 927,03

0,00

vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný
úrad Šaľa

úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra

úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Ministerstvo
vnútra SR

hospodárstva kapitálové výdavky
SR
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2015 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o úvere na obstaranie
nájomného bytu kúpou, číslo zmluvy 400/456/2015. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30
rokov odo dňa splatnosti 1. splátky úveru. Výška poskytnutého úveru je 183 440,00 EUR.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla inej obci finančné prostriedky ani neprijala finančné prostriedky z inej obce.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla VÚC finančné prostriedky.
VÚC Nitra
Obecné dni
Šport

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

600,00
500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

600,00
500,00

Rozdiel
0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Novela zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožnila rozhodnúť obecnému
zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce
( § 4 ods. 5 – ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 14.12.2013 ).
Obecné zastupiteľstvo v Hájskom uznesením č. 46/2014 zo dňa 03.11.2014 rozhodlo, že nebude
uplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce na rok 2016.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 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 45 456,10 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov a istín úveru vo výške 45 456,10 EUR.
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