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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 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. Beţný 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.59
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.02.2016 uznesením č. 69
- druhá zmena schválená dňa 11.03.2016 uznesením č. 79
- tretia zmena schválená dňa 10.06.2016 uznesením č. 94
- štvrtá zmena schválená dňa 10.06.2016 uznesením č. 94
- piata zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesením č. 107
- šiesta zmena schválená dna 14.9.2016 uznesením č. 108
- siedma zmena schválená dňa 25.11.2016 uznesením č.118
- ôsmá zmena schválená dňa 25.11.2016 uznesením č.119

Rozpočet obce k 31.12.2016

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 090 123,35
1 075 601,35
6 722,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 138 684,35

7 800,00
1 090 123,35

1 087 877,35
6 722,00
16 285,00
7 800,00
1 138 684,35

486 762,35
74 971,00
3 000,00
525 390,00

473 662,35
108 071,00
3 000,00
553 951,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 130 884,35

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 165 416,82

97,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 130 884,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 165 416,35 EUR, čo predstavuje 97,03 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 087 877,35

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 129 131,82

103,79

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 087 877,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
29 131,82 EUR, čo predstavuje 103,79 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
567 415,07

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia
98,83

560 786,29
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 455 330,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 483 852,92 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,26 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 99 012,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 62 263,40 EUR, čo
predstavuje plnenie na 62,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 627,56 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume.15 635,84 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
46 602,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 163,09 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33 811,84 EUR.
Za rok 2016 evidujeme pohľadávky od FO vo výške 2 733,35 eur. Agroital s.r.o. Dvorianky nám
dlhuje 2 709,10 eur. ST OMEGA s.r.o. Stará Ľubovňa /býv. sýpka/ nám dlhuje 2 725,42 eur.
BOVINEX Europa s.r.o. Dvorianky 621,55 eur.
Za rok 2015 evidujeme pohľadávky voči FO 305,93 eur, Agroital s.r.o. Dvorianky 2 133,15 eur,
Primagro s.r.o. Parchovany 11 988,84 eur, ST OMEGA s.r.o Stará Ľubovňa 2 725,42 eur,
BOVINEX EUROPA s.r.o. Dvorianky 605,79 eur.
Za rok 2014 pohľadávky voči FO 195,84 eur, Agroital s.r.o. Dvorianky 2 133,15 eur, BOVINEX
EUROPA s.r.o. Dvorianky 605,79 eur.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 144,00 eur bolo zinkasovaných 1 656,37 eur, čo je 77,26 %.
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Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 130,00 eur bolo zinkasovaných 115,50 eur
Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočet bol 4 500,00 eur, zinkasované bolo 1 600,00 eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočet bol 13 073,00 eur. Zinkasované bolo 12 898,10 eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
30 723,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

22 959,34

74,73

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 30 723,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 959,34 EUR, čo
je 74,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem nájomné za byt v ZŠ v sume 1 356,39
EUR, príjem za KD a Dom smútku v sume 4 193,31 EUR a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 12 096,90 EUR.
Za prenájom domu č. 28 dlţí p. Miklošová 3 520,00 eur za roky 2010-2016. P. Hajduk dlţí
nájomné za BAR r. 2014-2015 2 489,55 eur. Ivanocová Irena dlţí nájomné za byt v ZŠ 4 912,03
eur za roky 2014-2016.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 980,74 EUR, čo je
70,74 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
900

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 539,86

282

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 900,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 539,86 EUR, čo predstavuje 282% plnenie.
Iné nedaňové príjmy to boli vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 486 515,28 EUR bol skutočný príjem vo výške
542 843,44 EUR, čo predstavuje 99,37% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR dotácia na proj.50j
ÚPSVaR dotácia na proj. 52
ÚPSVaR dotácia na proj. 54
Zo ŠR na rómske RP
Zo ŠR za vypl. RP
Zo ŠR dotácia na stravu
Zo ŠR dotácia na škol. potreby
Zo ŠR dotácia na voľ. do NR SR

Suma v EUR
12 343,36
2 320,72
29 983,10
4 210,08
189,24
6 743,08
1 892,40
2 488,13

Účel
pre dlhodobo nezamestnaných
pre dlhodobo nezamestnaných
pre dlhodobo nezamestnaných
Rómske RP
Za vyplác. RP
Dotácia na stravu
Dotácia na školské potreby
Dotácia na voľby do NR
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Zo ŠR na CO
Z Fondu na podporu umenia
Z MV SR dotácia na matriku
Z Min.dopr. dotácia
Zo ŠR dotácia pre MŠ
Z MŢP dotácia
Zo ŠR dotácia na reg.adries
Z MV SR dotácia na REGOB
Zo ŠR na prenes.komp. ZŠ

180,38
2 500,00
3 001,00
82,4
2 984,00
8 240,66
12,20
634,26
454 862,40

Dotácia na CO
Dotácia na oslavy obce
Dotácia na matriku
Dotácia na MK
Dotácia pre MŠ
Dotácia z MŢP
Dotácia na reg. adries
Dotácia na REGOB
Dotácia na prenes. komp. ZŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6 722,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 722,00
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Rozpočtovaný bol kapitálový príjem za predaj budovy BAR pre p. Hajduka, ale v roku 2016
neuhradil túto pohľadávku.

Granty a transfery
Obec Parchovany nezískala na kapitálové výdavky ţiadne granty a transféry.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

0

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
16 285,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

16 285,00

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 16 285,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 16 285,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. /Zostatok z prenesených
komp. ZŠ pouţitých v novom roku./
V roku 2016 bol prijatý terminovaný úver v sume 20 000,00 EUR na rekonštrukciu verejného
osvetlenia, s dobou splatnosti od 22.8.2016 do 25.2.2017.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
7 800,00

Skutočnosť k 31.12.2016
41 576,23

% plnenia
533

Z rozpočtovaných beţných príjmov 7 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
41 576,23 EUR, čo predstavuje 533 % plnenie.

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola vlastné príjmy
41 576,23 EUR
Prenesené kompetencie
454 862,40 EUR
Originálne kompetencie
47 209,67 EUR
Dotácia na stravu
6 743,08 EUR
Dotácia na školské potreby
1 892,40 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor čerpania
výdavkov sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
584 733,35
639 160,01

% čerpania
109,30

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 584 733,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 639 160,01 EUR, čo predstavuje 109,30% čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
473 662,35

Skutočnosť k 31.12.2016

530 054,27

% čerpania

111,90

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 473 662,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 530 054,27 EUR, čo predstavuje 111,90% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 67 983,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
62 785,07 EUR, čo je 77,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov
OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24 275,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
24 117,05 EUR, čo je 119,51 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 36 290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
47 569,12 EUR, čo je 101,05 % čerpanie. Poštové sluţba rozpočet 1 300,00 eur skutočnosť
1 745,47 eur čo je 134,47 eur. Telekomunikačné sluţby a internet rozpočet 1400,00 eur,
skutočnosť 2 792,12 eur čo je 199,44 %. Všeobecný materiál rozpočet 1 800,00 eur skutočnosť
2 855,61 eur. Reprezentačné rozpočet 3 300,00 eur, skutočnosť 3 274,26 eur čo je 99,22%.
Palivo do os. aut OKTÁVIA a PEUGEOT rozpočet 3 000,00 eur, skutočnosť 3 711,19 eur.
Všeobecné sluţby zamerania, geometrické plány rozpočet 6 300,00 eur skutočnosť 7 259,91 eur
čo je 115 24%. Stravné lístky rozpočet 3 800,00 eur, čerpanie 3 342,50 eur, čo je 87,96 %.
Všeobecné verejné sluţby
Spoluúčasť obce na projektoch podľa zák. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti bola 5 384,24 eur.
Išlo o zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie z úradu práce, kde časť mzdy je hradená zo ŠR
a ESF a časť hradí obec.
Nakladanie s odpadmi
Rozpočet bol 19 400,00 eur, skutočné čerpanie 20 011,12 eur, čo je 103 %. Výdavky za vývoz
a uloţenie odpadu na skládku a za nákup KUKA nádob.
Ochrana prírody a krajiny
Mzdy pracovníkov, ktorí sa starajú o verejnú zeleň a celý areál obce rozpočet bol 21 600,00 eur
Skutočné čerpanie 18 598,12 eur čo je 86,10%. Všeobecný materiál rozpočet bol 2 747,38 eur
skutočné čerpanie 3 367,98 eur čo je 122,59%. palivo do kosačiek 1 500,00 eur skutočné
čerpanie 1 618,12 eur, čo je 107,87%. palivo do traktora rozpočet 1 000,00 eur, skutočné
čerpanie 1 075,00 eur, čo je 107,52%.
Zásobovanie vodou rómska osada 2 000,00 eur skutočné čerpanie 1 907,11 eur, čo je 95,36%.
Verejné osvetlenie
Rozpočet na elektrickú energiu bol 10 030,00 eur a skutočné čerpanie 10 965,94 eur, čo je
109,94 %.
Rekreačné a športové sluţby
Budova TJ elektrická energia, plyn, voda rozpočet 2 900,00 eur skutočné čerpanie 2 895,55 eur
čo je 99,74%. Údrţba a opravy a meter. pre budovu TJ rozpočet 1 000,00 eur, skutočnosť
1 516,57 eur, čo je 151,60%. Príspevok na činnosť TJ rozpočet 23 434,69, skutočné čerpanie
23 000,00 eur čo je 98,15%.
Kultúrne sluţby
Kultúrna dom elektrická energia plyn, voda rozpočet 14 600,00 eur, skutočné čerpanie14 865,00
eur, čo je 101,80 eur. Kultúrna akcia Oslávy obce rozpočet 5 000,00 eur skutočné čerpanie
8 419,24 eur, čo je 168,38%. Kniha o obcí rozpočet 10 000,00 eur, čerpanie 0, zatiaľ nebola daná
do tlače. Údrţba budovy kultúrneho domu rozpočet 5 000,00 eur, skutočné čerpanie 5 528,19
eur, čo je 110,56%. Príspevok FS Parchovianka rozpočet 3 000,00 eur skutočné čerpanie
3 216,73 eur, čo je 107,22%.
Dom smútku
Rozpočet na elektrickú energiu, vodu a plyn 1 570,00 eur, skutočné čerpanie 1 721,06 eur, čo je
109,62%.
Dom sluţieb
Rozpočet 4 750,00 eur , skutočné čerpanie 6 603,88 eur čo je 186,65%.
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Materská škola
Rozpočet na mzdy 38 765,00 eur, skutočné čerpanie 41 656,49 eur čo je 107,46%.
Odvody do poisťovní rozpočet 13 550,00 eur, skutočné čerpanie 14 582,98 eur, čo je
108,26%.
Základná škola
Na rekonštrukciu podláh v budove ZŠ Parchovany bol rozpočet 30 000,00 eur a skutočnosť
35 415,36 eur, čo je 118,05%.
.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Prima banka Michalovce poskytla obci kontokorentný úver 25 000,00 EUR a terminovaný úver
na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 20 000,00 eur. Obec na poplatkoch a úrokoch
banke zaplatila 1 021,09 eur.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
108 071,00

Skutočnosť k 31.12.2016
92 688,88

% čerpania
85,76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 108 071,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 92 688,88 EUR, čo predstavuje 85,76% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR na rekonštrukciu VO bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016
v sume 19 387,20 EUR, čo predstavuje 96,94 % čerpanie.
b) Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 33 539,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume
33 539,68.EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Bola to úhrada faktúr z min. rokov
za rekonštrukčné práce na budove KD.
c, Predprimárne vzdelávanie
Bol uskutočnený nákup pozemku v rómskej osade na výstavbu novej Materskej školy pre
rómske deti. Za prípravnú a projektovú dokumentácie budovy MŠ v rómskej osade sme zaplatili
10 200,00 eur, rozpočet bol splnený na 100%.
d, Komunitné centrum
Za prípravnú a projektovú dokumentáciu pre Komunitné centrum sme uhradili 4 950,00 eur.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
3 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
16 416,86

% čerpania
547,22

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 3 016,86 EUR, čo predstavuje 100,56% čerpanie. Obec Parchovany spláca
Leasing na osobné auto OKTÁVIA.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Transakcie verejného dlhu
Obec Parchovany splácala v roku 2016 terminovaný úver ktorého výška je 20 000,- eur. V roku
2016 sme uhradili časť dlhu vo výške 13 400,00 eur
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
553 951,00

Skutočnosť k 31.12.2016
561 876,22

% čerpania
101,43

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 553 951,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 561 876,22 EUR, čo predstavuje 101,43% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
561 876,22 EUR
Centrum voľného času
4 070,00 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1 170 708,05
1 129 131,82
41 576,23

1 091 930,49
530 054,27
561 876,22

78 777,56
0,00
0,00
0,00

92 688,88
92 688,88
0,00

92 688,88
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-13 911,32
7 480,00
-6 431,32

Vylúčenie z prebytku /zost.prenes.komp.ZŠ z min.r.2016/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

36 285,00

Výdavkové finančné operácie

16 416,86

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

19 868,14
1 206 993,05
1 201 036,23
5 956,82
- 7 480,00
- 1 523,18

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Výsledkom hospodárenia za rok 2016 je podľa výkazu ziskov a strát – zisk vo výške 54 362,83 eur,
ako rozdiel medzi účtami účtovnej triedy 6-výnosy a účtami účtovej triedy 5 náklady.

Schodok rozpočtu v sume – 1 523,18 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. bude v rozpočtovom roku vysporiadaný:
- z prebytku beţného rozpočtu vo výške – 1 523,18 eur.
V zmysle § 10 zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, finančné operácie a nevyčerpané prostriedky zo ŠR nevchádzajú do výsledku rozpočtového hospodárenia.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec Parchovany v roku 2016 nevytvárala rezervný fond, preto ţe hospodárila so
schodkom.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0
0
0
0
0

0
0
0
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
2 962,56
1 539,03

885,34
1 055,00

2 198,34

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
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

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 297 841,68
2 218 874,53

KZ k 31.12.2016 v EUR
3 649 459,70
3 578 647,24

988,25
1 852 066,10
365 820,18
78 967,15

988,25
3 211 838,81
365 820,18
70 812,46

382,95

213,58

54 204,50
24 379,70

59 608,76
10 990,12

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 297 841,68
1 434 930,79

KZ k 31.12.2016 v EUR
2 252 824,74
1 488 672,58

10 103,89
166 502,83

54 362,83
104 147,06

550,00
17 472,59

550,00
8 667,60

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

3 493,49
119 986,75
25 000
696 408,06

2 128,24
74 067,87
18 733,35
660 005,10

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu /prenes.komp.ZŠ/
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

39 729,33
10 060,15
6 152,06
1 094,91
7 480,00

z toho po lehote
splatnosti

39 729,33
10 060,15
6 152,06
1 094,91
7 480,00

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka
Prima banka

Účel

kontokorentný
terminovaný

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

25 000,00
20 000,00

13 400,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

6 600,00

Rok
splatnosti

r. 2017
r. 2017

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Parchovany nemá zriadené príspevkové organizácie.

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. 22 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

13

Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota na činnosť
Hokejový klub
Tenisový klub
Zväz branných a tech. činnosti

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

23 000,00
200,00
457,19
793,82

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

23 000,00
200,00
457,19
793,82

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 22
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Parchovany nemá podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná
škola
orig.kompetencie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

47 209,67

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

47 209,67

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa 7
Príspevková organizácia

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Právnická osoba

0

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
Z FPU
MV SR
Min.dopr.
Okr.ú KE
MŢP
MV SR
MV SR
Okr.ú. KE
c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Dotácia na podporu nezam.UoZ §50j
Dotácia na podporu nezam.UoZ §52
Dotácia na podporu nezam.UoZ § 54
Dotácia na rom.rodinné prídavky
Dotácia za vypl. rod. príd.
Dotácia na stravu
Dotácia na škol. potreby
Dotácia na voľ. do NR SR
Dotácia na CO
Dotácia na oslavy obce
Dotácia na matriku
Dotácia na MK
Dotácia pre MŠ
Dotácia z MŢP
Dotácia na register adries
Dotácia na REGOB
Dotácia na prenesené komp. ZŠ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

12 343,36
2 320,72
29 983,10
4 210,08
189,24
6 743,08
1 892,40
2 488,13
180,38
2 500,00
3 001,00
82,40
2 984,00
8 240,66
12,20
634,26
454 862,40

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

13 343,36
2 320,72
29 893,10
4 2010,08
189,24
6 743,08
1 892,10
2 488,13
180,38
2 500,00
3 001,00
82,40
2 984,00
8 240,66
12,20
634,20
447 382,40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 480,00

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
0
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
0

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Parchovany netvorí programový rozpočet.

JUDr. Juraj Guzej v.r.
starosta obce

16

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.
Správu audítora za rok 2016
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
schvaľuje
Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 1 523,08 eur. Schodok sa vykryje zostatkom
finančných prostriedkov z predchádzajúcich období a z prebytku beţného roka vo výške
1 523,18 eur.

V Parchovanoch .....................................
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