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Záverečný účet obce za rok 2016 

 
 Úvod: 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách) po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky 

svojho rozpočtu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, 

iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v 

neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom. 

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky 

audítor overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu jeho súlad so zákonom 

o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj 

dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 

Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia 

obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Záverečný účet je zostavený v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie 

záverečného účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo 

účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy 

za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. 

Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo 

zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný 

účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov. 

Súčasťou záverečného účtu sú: 

-  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

 

 

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 Brestovec na rok 2016 (s výhľadom na roky 2017 

a 2018) bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 55 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

 

- prvá zmena   schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 65 

- druhá zmena schválená dňa 08.06.2016 uznesením č. 69 

- tretia zmena  schválená dňa 05.10.2016 uznesením č. 75 

- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2016  uznesením č. 88 

 

 

 



Schválený rozpočet obce Brestovec na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 

 

Názov 
Roky rozpočtu 

2016 2017 2018 

Bežné príjmy celkom 201 890,00 204 660,00 212 230,00 

Bežné výdavky celkom 186 847,00 190 287,00 197 658,00 

Saldo bežného rozpočtu 15 043,00 14 373,00 14 572,00 

      

Kapitálové príjmy celkom 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 0,00 0,00 0,00 

Saldo kapitálového rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

      

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 11 350,00 11 380,00 11 420,00 

Saldo finančných operácií -11 350,00 -11 380,00 -11 420,00 

      

Celkové príjmy spolu 201 890,00 204 660,00 212 230,00 

Celkové výdavky spolu 198 197,00 201 667,00 209 078,00 

Účtovný prebytok/schodok 3 693,00 2 993,00 3 152,00 

Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC 
po vylúčení FO 

15 043,00 14 373,00 14 572,00 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

Názov Schválený  

k 1.1.2016 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

stav k 

31.12.2016 

stav k 

31.12.2016 

Bežné príjmy celkom 201 890,00 211 187,00 206 561,65 

Bežné výdavky celkom 186 847,00 199 076,00 201 452,00 

Saldo bežného rozpočtu 15 043,00 12 111,00 5 109,65 

        

Kapitálové príjmy celkom 0,00 11 220,00 11 220,00 

Kapitálové výdavky celkom 0,00 3 630,00 3 039,31 

Saldo kapitálového rozpočtu 0,00 7 590,00 8 180,69 

        

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 16 000,00 

Finančné operácie výdavkové 11 350,00 11 350,00 27 347,20 

Saldo finančných operácií -11 350,00 -11 350,00 -11 347,20 

        

Celkové príjmy spolu 201 890,00 222 407,00 233 781,65 

Celkové výdavky spolu 198 197,00 214 056,00 231 838,51 

Účtovný prebytok/schodok 3 693,00 8 351,00 1 943,14 

Prebytok/schodok hospodárenia 

obcí/VÚC po vylúčení FO 

15 043,00 19 701,00 13 290,34 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

222 407 233 781,65 105,11 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 222 407 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

233 781,65 EUR, čo predstavuje  105,11 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

211 187 206 561,65 97,81 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 211 187 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

206 561,65 EUR, čo predstavuje  97,81 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

181 400 177 118,79 97,63 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 134 600 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 134614,42 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 36 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 329,67 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 88,57 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 498,96 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5830,71 EUR.  K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na 

dani z nehnuteľností v sume 4083,56  EUR. 

 

c)    Daň za psa 

Z naplánovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 488 €, čo je plnenie na 

97,60 %. 

 

d)    Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z naplánovaných 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 294,50 €, čo predstavuje 

plnenie na 98,17 %. 

 

e)    Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 9500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016  vo výške 9392,20 €, čo je plnenie 

na 98,87 %. 

 



b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

17 637 17 231,43 97,70 

 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z naplánovaných 12 330 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 12 257,48 €, čo 

predstavuje plnenie na 99,41 %. Príjmy z prenajatých pozemkov (záhrada, pohreb.. miesta) boli 

vo výške 790,34 €, príjmy z prenajatých budov a bytov (kultúrny dom, nájomné byty) boli vo 

výške  11 467,14 € . 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 454,50 €, čo je plnenie 

na 96,97 %. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. 

 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 

Z rozpočtovaných 2 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 497,07 €, čo je plnenie 

na 89,18 %. Príjmy boli z predaja služieb vo výške 792 €, z príspevku rodičov na 

prevádzkových nákladov materskej školy vo výške 536 €. Príjmy boli za stravné (zamestnanci 

obce) vo výške 1 169,07 €.  

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je 

stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorazové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú 

hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, 

cintorínske poplatky, Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne 

predpokladať napríklad koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,  atď. 

 

Príjmy z účtov finančného hospodárenia  

Z rozpočtovaných 1 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 0,56 €, čo je plnenie na  56 

%, jedná sa o úrokov z účtov v bankách . 

 

 

Ostatné príjmy:  

 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 006 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2016 

vo výške 1 021,82 EUR, čo predstavuje 101,57 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek: nevyčerpaná 

dotácia  na stravu-hm. núdza Mš s VJM  - v roku 2016 bola vrátená na účet ŠR /kód zdroja 

131F/ vo výške 6 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) prijaté tuzemské bežné granty  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 

1 350 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Žitný Ostrov - Csallóköz 

500 vyplatenie finančnej čiastky 2. ročníka 

súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov“  

.A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Zohor 100 Za prenájom plochy na umiestnenie 

plošného reklamného panela počas 

trvania podujatia – „V. Deň obce“ 

 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 300 Letný kultúrny festival-technické 

a materiálne zabezpečenie podujatia, 

honoráre účinkujúcich, propagácia 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 450 V. ročník športovo zábavného turnaja 

pre detí a mládež - technické 

a materiálne zabezpečenie podujatia, 

propagácia 

 

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

 

 

Zostatok k 31.12.2016 v sume 500 € - vyplatenie finančnej čiastky 2. ročníka súťaže „Pre 

rozkvitnutý Žitný Ostrov“- bude vyčerpaná a použitá na stanovaný účel do 06/2017. 

 

a) Transfery v rámci verejnej správy - bežné 
 

Z rozpočtovaných 10 800  € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 10 861,43  €, čo je 

plnenie na ...100,57... %. Obec v roku 2016 dostala bežné transfery v celkovej sume  

10 861,43 €, ktoré boli vyčerpané a použité na stanovený účel do 31.12.2016 vo výške 

10 579,19 €.  

 

Zostatok k 31.12.2016 v sume 776,16 € - dotácia bude vyčerpaná a použitá na stanovený 

účel  

Úrad práce soc.vecí a rodiny 

776,16 

štátna soc.dávka-prídavok na dieťa 

/z toho k 31.12.2015: 493,92 €/ 

Dávka nebola vyplatená, z dôvodu odsťahovanie rodičov na neznáme miesto. 

 

Prehľad transferov: 

- bežné transfery- 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Krajský školský úrad Nitra 977 Školstvo – MŠ s VJM-

príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí Mš 

MV SR – Okresný úrad 

Komárno 

181,72 Dotácia na REGOB a adries 

Krajský úrad životného 

prostredia Nitra 

47,14 Prenesený výkon - Ochrana 

životného prostredia 

MV SR – Okresný úrad 

Komárno 

376,17 Voľby do NR SK 2016 

UPSVaR Komárno – EÚSF 5074,86 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j ) 



UPSVaR Komárno – ŠR 895,58 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j) 

Úrad vlády SR 1000 z toho: 

500 €- 2. ročník Kultúrno-vzdelávacieho 
letného tábora pre detí 

500 € - Znie pieseň – 5. ročník festivalu 

amatérskych seniorských speváckych 
súborov 

UPSVaR Komárno 282,24 Prídavok na dieťa 

- NEVYČERPANÁ 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR, Bratislava 

 

2000 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia 

DHZO 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR, Bratislava 

 

26,72 Na zásahové práce-refundácia 

výdavkov 

SPOLU 10 861,43 z toho vyčerpaná 10 579,19 € 

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových 

opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel, no v roku 2016 sme  

sa schvaľovali rozpočet v období, keď sme už niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto 

boli zaradené do schváleného rozpočtu. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité 

v súlade s ich účelom. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne 

ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

11 220 11 220 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 11 220. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 11 220  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

 

Príjem z predaja pozemkov  

Z rozpočtovaných  11 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume   11 220 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Bola predaná    nehnuteľnosti v k.ú. Brestovec zapísaných na LV č. 302 : 

– parc. č. 108/1 pre: Károly Pázmány a Csilla Horváthová. Celková výmera predávaných 

nehnuteľností predstavuje 600 m², ostatné plochy, vo výške 2920 €/poslesná čiast./ 

– parc. č. 401/4 pre: Condor Invest s.r.o., Veľký Meder. Celková výmera predávaných 

nehnuteľností predstavuje 4150 m², ostatné plochy, vo výške 8300 €. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0 16000 0 



 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 16 000 EUR, čo predstavuje  0 % plnenie.  

 

V roku 2016 bola prijatá finančná zábezpeka – podľa verejného obstarávania na Eko dvor 

Brestovec – stavebné práce od firma: TOPSTAV EA s.r.o. vo výške 8000€  a od firma: 

DARTON s.r.o. vo výške 8000 €. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

214 056              231 838,51 108,31 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 214 056 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 231 838,51 EUR, čo predstavuje  108,31 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

199 076            201 452              101,19   

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  199 076 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 201 452  EUR, čo predstavuje  101,19 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 82 127 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

82056,50 EUR, čo je 99,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 31 343 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

31 308,17 EUR, čo je 99,89 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 79 916 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

82 757,78 EUR, čo je 103,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

 

 

 



Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 730 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 443,51 

EUR, čo predstavuje  83,44  % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 960 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 886,04 

EUR, čo predstavuje 98,13 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

3 630                    3 039,31                83,73 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 630 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 3 039,31 EUR, čo predstavuje  83,73 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Brestovec, vedenej na LV č. 639 v registri E-parc. č. 338/102 vo 

výmere 101 m2 – orná pôda a parc. č. 341/101 vo výmere 657 m2 – orná pôda.....v podiele 

1/1. 

Z rozpočtovaných  710 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 709,26 EUR, čo 

predstavuje 99,90 % čerpanie.  

b) Vrátenie nevyčerpaných kapitálových príjmov zo ŠR (kamerový systém) vo váške 200 € 

Z rozpočtovaných  200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 200 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

c)Nákup interiérového vybavenie: stoličky /Kultúrny dom/ 

Z rozpočtovaných  2 720 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 130,05 EUR, 

čo predstavuje 78,31 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

11 350           27 347,20                        240,94 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11 350 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 27 347,20  EUR, čo predstavuje  240,94 % čerpanie. Bez zápezpeky- 

vrátenie 16 000 €: predstavuje 99,98 % čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 



Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 820  EUR na splácanie istiny z prijatých 

bankových úverov (Prima banka Slovensko) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

2 818,68 EUR, čo predstavuje 99,95 %.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 530 EUR na splácanie istiny z prijatých 

ostatných  úverov (ŠFRB) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 528,52 EUR, čo 

predstavuje 99,98 %.  

 

 

 

 

  

 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v 

EUR 

 
 

Bežné  príjmy spolu 206 561,65 

Bežné výdavky spolu 201 452,00 

Bežný rozpočet 5 109,65 

Kapitálové  príjmy spolu 11 220,00 

Kapitálové  výdavky spolu 3 039,31  

Kapitálový rozpočet  8 180,69 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 13 290,34 
Vylúčenie z prebytku 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR: prídavky na deti: 776,16 € 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Kukkonia: 500 € 
1 276,16 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 12 014,18 

Príjmové finančné operácie  16 000 

Výdavkové finančné operácie 27 347,20 

Rozdiel finančných operácií -11 347,20 
PRÍJMY SPOLU   233 781,65 

VÝDAVKY SPOLU 231 838,51 

Hospodárenie obce  1 943,14 
Vylúčenie z prebytku 1 276,16 

Upravené hospodárenie obce 666,98 

 

  

 

Prebytok rozpočtu v sume 666,98 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 666,98 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 

666,98 EUR.  

 

 



4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

666,98      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 666,98       

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 0       

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016   179,38 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                                               1030,85           

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - stravné lístky                                                                            1170,00 

KZ k 31.12.2016        40,23 



Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  3840,95       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

3812,86      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

       

KZ k 31.12.2016 7653,81       

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 638 810,86 620 580,45 

Neobežný majetok spolu 620 844,99 594 264,79 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 4 564,16 4 564,16 
Dlhodobý hmotný majetok 568 371,17 545 946,85 
Dlhodobý finančný majetok 47 909,66 43 753,78 

Obežný majetok spolu 17 156,48 25 793,34 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4 542,38 7 172,48 
Finančné účty  12 614,10 18 620,86 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  809,39 522,32 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 638 810,86 620 580,45 

Vlastné imanie  98 140,51 89 790,01 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  98 140,51 89 790,01 

Záväzky 355 324,47 350 277,95 
z toho :   
Rezervy  550 550 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 493,92 776,16 
Dlhodobé záväzky 289 217,74 284 362,93 
Krátkodobé záväzky 24 427,49 26 772,22 
Bankové úvery a výpomoci 40 635,32 37 816,64 

Časové rozlíšenie 185 345,88 180 512,49 



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Stav záväzkov k 31.12.2016  

Druh záväzku Záväzky celkom do 

lehote platnosti 

k 31.12.2016 v EUR 

Druh záväzkov voči:   

- dodávateľom 7855,27 

- zamestnancom 5888,22 

- poisťovniam  3514,05 

- daňovému úradu 793,28 

- štátnemu rozpočtu 776,16 

- subjektami mimo VS 500,00 

- bankám 37816,64 

- rezervy zákonné krátkodobé 550,00 

- fond prevádzky, údržby 8505,46 

- štátnym fondom 275817,24 

- ostatné záväzky 8221,40 

   -  záväzky zo sociálneho fondu 40,23 

Záväzky spolu k 31.12.2016 350277,95 

 

Stav úverov k 31.12.2016  

a) Obec má prijatý dlhodobý bankový úver v banke: Prima banka Slovensko 

 
Dlhodobý bankový úver – Prima banka Slovensko a.s. 

Typ úveru ÚVERY S MOŽNOSŤOU PREDČ. SPLAT. 

Druh úveru Pomocný TÚ k DKUÚ 

Dátum poskytnutia úveru 01.06.2015 

Dátum splatnosti úveru 25.06.2030 

Splátkový kalendár: počet splátok 180, mesačná výška splátok istiny 234,89 EUR 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2015:  40 635,32 EUR 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2016:  37 816,64 EUR 

 

 

a) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti / dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

 

Dlhodobý bankový úver automatické inkaso z bežného účtu  

 

 

b) Obec má prijatý ostatný dlhodobý  úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová 

banka a.s., Bratislava – veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania. 

 

V roku 2014 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 294.840 €  na obstaranie nájomného bytu 

kúpou nájomného bytu v rodinnom dome, názov stavby: Obytný park Brestovec – 8 

nájomných bytov v rodinných domoch, s.č. 282, 283, 284, 285. Zmluva o úvere č. 

400/454/2014 zo dňa 23.07.2014. Zabezpečenie úveru: záložné právo k nehnuteľnosti. 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2044. 

 

Suma poskytnutého úveru od ŠFRB:  294 840.00  €. Suma čerpaného úveru 294 840.00 

Nedočerpaná časť úveru 0.00 Uhradená istina za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015: 8528,52 €.  

Aktuálna úroková sadzba 1.00.  Aktuálna výška mesačnej splátky úveru 948,32. Konečný stav 

istiny úveru k 31.12.2016:  275 817,24 €. 

 



Obec má v evidencii zriadené záložné právo, a to: 

 Záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 

Bratislava 37, IČO:31 749 542, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na pozemky parc. 

registra 'C'č.411/33, 411/34, 411/35, 411/36 a na nájomné byty v rodinnom dome (A1) so súp.č. 282 

na parcele registra 'C' č 411/33, na nájomné byty v rodinnom dome (A2) so súp.č.283 na parcele 

registra 'C' č.411/34, na nájomné byty v rodinnom dome (B1) so súp.č. 284 na parcele registra 'C' 

č.411/35 a na nájomné byty v rodinnom dome (B2) so súp.č.285 na parcele registra 'C' č. 411/36 

  Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, so sídlom:Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO:30 416 094, na zabezpečenie 

pohľadávky s príslušenstvom na stavby - nájomné byty v rodinnom dome (A1) so súp.č.282 na 

parc.registra 'C'č.411/33, nájomné byty v rodinnom dome (A2) so súp.č.283 na parc.registra 

'C'č.411/34, nájomné byty v rodinnom dome (B1) so súp.č.284 na parc.registra 'C'č.411/35, nájomné 

byty v rodinnom dome (B2) so súp.č.285 na parc.registra 'C'č.411/36. 

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Skutočné bežné príjmy obce v roku 2015:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          196 288,90 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  526,30 EUR 

Spolu  196 815,20 EUR  

- z toho 60 % 118 089,12 EUR 

- z toho 25 % 49 203,80 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 

- zostatok istiny z bankových úverov  37 816,64 EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 275 817,24 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  0 EUR 

 

SPOLU celková suma dlhu obce  313 633,88 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB 275 817,24 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 37 816,64 EUR 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2015 
§ 17 ods.6 písm. a) 

37 816,64 196 815,20 19,21% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2016 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2015 
§ 17 ods.6 písm. b) 

2 818,68 196 815,20 1,43% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  



8. 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 o poskytnutých transferoch (poskytovanie 

dotácií z rozpočtu obce) z rozpočtu obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa   12.12.2008  

uznesením č.XVI . 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Položka -

podpoložka 

Názov 

organizácie 

ktorej bol 

poskytnutý 

transfer 

IČO 

organizácie 

Suma /€/ 

0443 

/zdroj 41/ 

641 006 Spoločný stavebný 

úrad Kolárovo 
306517 832,17 

vyčerpané/vyúčtované 

08 100 

 /zdroj 41/ 

642 001 TJ Družstevník 

Sokolce 
31105238 200 

vyčerpané/vyúčtované 

01 60  

/zdroj 41/ 

642 006 MAS Podunajsko 42156394 150 

členské príspevky 

01 60  

/zdroj 41/ 

642 006 Miestna akčná 

skupina ZoDŽO-

členské príspevky 

42113113 47,30 

členské príspevky 

01 60  

 

/zdroj 41/ 

642 006 ZMOŽO-členksé 

príspevky 
31870236 50,40 

členské príspevky 

01 60 

/zdroj 41/ 

642 006 ZMOS 00584614 130,45 

členské príspevky 

01 11 

/zdroj 41/ 

642 029 FO-obyvateľ p. M. 

Némethová 
 33,19 

poistné-spoluúčasť 

S P O L U :    1 443,51 

Ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, 
členské schôdze a podobne. 
 

9. Informácie o výnosoch a nákladoch 
Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady Číslo 

riadku Hlavná činnosť 

Rok 2016 
Spolu 

a b c 1 3 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 

005) 

001 22143,79 22143,79 

501 Spotreba materiálu 002 8896,21 8896,21 

502 Spotreba energie 003 13247,58 13247,58 

503 Spotreba ostatných 

neskladovateľných dodávok 

004     

504, 

507 

Predaný tovar, Predaná 

nehnuteľnosť 

005     

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 41433,48 41433,48 

511 Opravy a udržiavanie 007 1884,08 1884,08 



512 Cestovné 008 4965,31 4965,31 

513 Náklady na reprezentáciu 009 5093,21 5093,21 

518 Ostatné služby 010 29490,88 29490,88 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 126020,9 126020,9 

521 Mzdové náklady 012 91663 91663 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 29885,33 29885,33 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 1524,3 1524,3 

527 Zákonné sociálne náklady 015 2948,27 2948,27 

528 Ostatné sociálne náklady 016     

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 1082,82 1082,82 

531 Daň z motorových vozidiel 018     

532 Daň z nehnuteľnosti 019     

538 Ostatné dane a poplatky 020 1082,82 1082,82 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  

činnosť (r. 022 až r. 028) 

021 1812,86 1812,86 

541 Zostatková cena predaného 

dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku 

022 51,5 51,5 

542 Predaný materiál 023     

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

024     

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

025 17,57 17,57 

546 Odpis pohľadávky 026     

548 Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

027 1743,79 1743,79 

549 Manká a škody 028     

55 Odpisy, rezervy a opravné položky 

z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia   (r. 030 + r. 

031 + r. 036 + r. 039) 

029 26857,12 26857,12 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

030 26307,12 26307,12 

  Rezervy a opravné položky z 

prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 

035) 

031 550 550 

552 Tvorba zákonných rezerv z 

prevádzkovej činnosti 

032     

553 Tvorba ostatných rezerv z 

prevádzkovej činnosti 

033 550 550 

557 Tvorba zákonných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

034     

558 Tvorba ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

035     

  Rezervy a opravné položky z 

finančnej  činnosti (r. 037+ r. 038) 

036     

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037     



559 Tvorba opravných položiek z 

finančnej činnosti 

038     

555 Zúčtovanie komplexných nákladov 

budúcich období 

039     

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 10441,69 10441,69 

561 Predané cenné papiere a podiely 041     

562 Úroky 042 3846,04 3846,04 

563 Kurzové straty 043     

564 Náklady na precenenie cenných 

papierov 

044     

566 Náklady na krátkodobý finančný 

majetok 

045     

567 Náklady na derivátové operácie 046     

568 Ostatné finančné náklady 047 6595,65 6595,65 

569 Manká a škody na finančnom 

majetku 

048     

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 

053) 

049     

572 Škody 050     

574 Tvorba rezerv 051     

578 Ostatné mimoriadne náklady 052     

579 Tvorba opravných položiek 053     

58 Náklady na transfery a náklady z 

odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 

054 1032,17 1032,17 

581 Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu do štátnych rozpočtových 

organizácií a príspevkových 

organizácií 

055     

582 Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu ostatným subjektom 

verejnej správy 

056     

583 Náklady na transfery zo štátneho 

rozpočtu subjektom mimo verejnej 

správy 

057     

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného 

celku do rozpočtových organizácií a 

príspevkových organizácií 

zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom 

058     

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného 

celku ostatným subjektom verejnej 

správy 

059 832,17 832,17 

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného 

celku subjektom mimo verejnej 

správy 

060 200 200 

587 Náklady na ostatné transfery 061     

588 Náklady z odvodu príjmov 062     



589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063      
Náklady spolu 063  230 824,83  230 824,83 

 

 

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 

riadku 

2016 

Hlavná 
činnosť 

a b c 1 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 135867,17 

601 Tržby za vlastné výrobky 066   

602 Tržby z predaja služieb 067 135867,17 

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068   

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-) 069   

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070   

612 Zmena stavu polotovarov 071   

613 Zmena stavu výrobkov 072   

614 Zmena stavu zvierat 073   

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074   

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075   

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076   

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077   

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078   

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 44477,22 

631 Daňové a colné výnosy štátu 080   

632 Daňové výnosy samosprávy 081 34177,12 

633 Výnosy z poplatkov 082 10300,1 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 083 26260,5 

641 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 084 11220 

642 Tržby z predaja materiálu 085   

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086   

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087   

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088   

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 15040,5 

65 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + 
r. 099) 090   

  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 
092 až r. 095) 091   

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092   

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093   

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 094   

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 095   



  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej  činnosti (r. 097 + 
r. 098) 096   

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097   

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098   

 
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099   

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 0,56 

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101   

662 Úroky 102 0,56 

663 Kurzové zisky 103   

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104   

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105   

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106   

667 Výnosy z derivátových operácií 107   

668 Ostatné finančné výnosy 108   

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109   

672 Náhrady škôd 110   

674 Zúčtovanie rezerv 111   

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112   

679 Zúčtovanie opravných položiek 113   

68 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114   

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115   

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116   

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117   

684 
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej 
správy 118   

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119   

686 Výnosy z kapitálových transferov  od  Európskej únie 120   

687 
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej 
správy 121   

688 
Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov mimo 
verejnej správy 122   

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123   

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších 
územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 
125 až r. 133) 124 20668,88 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 125   

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 126   

693 
Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 127 11106,46 



694 
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho rozpočtu a 
od iných subjektov verejnej správy 128 9462,42 

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej únie 129   

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov  od Európskej únie 130   

697 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 131 100 

 

698 
Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 132   

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133   

Účtová trieda 6  
súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 +  r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + 
r. 124) 134 227274,33 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) 135 -3550,5 

591 Splatná daň z príjmov 136   

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137   

Výsledok hospodárenia po zdanení  
r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -3550,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 
 

Na základe § 16 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy má obec vysporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC. 

 

 

Suma poskytnutých 

prostriedkov v roku 2016 

Suma použitých prostriedkov 

v 2016 

Rozdiel 

v EUR v EUR v EUR 

10861,43 10579,19 282,24 

 

Prehľad transferov: 

- bežné transfery- 

 

 

 

Poskytovateľ Suma v EUR prijatá 

v roku 2016 

Vyčerpaná do 

31.12.2016 

rozdiel 

Krajský školský úrad Nitra 977 977  

MV SR – Okresný úrad 

Komárno 

181,72 181,72  

Krajský úrad životného 

prostredia Nitra 

47,14 47,14  

MV SR – Okresný úrad 

Komárno 

376,17 376,14  

UPSVaR Komárno – EÚSF 5074,86 5074,86  

UPSVaR Komárno – ŠR 895,58 895,58  

Úrad vlády SR 1000 1000  

UPSVaR Komárno 282,24 - 282,24 r. 2016 

 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR, Bratislava 

 

2000 2000  

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR, Bratislava 

 

26,72 26,72  

SPOLU 10 861,43 z toho vyčerpaná 

10 579,19 € 

 

 

Zostatok k 31.12.2016 v sume 776,16 € - dotácia bude vyčerpaná a použitá na stanovený 

účel  

Úrad práce soc.vecí a rodiny 

776,16 

štátna soc.dávka-prídavok na dieťa 

/z toho k 31.12.2015: 493,92 €, 

k 31.12.2016: 282,24 €/ 

Dávka nebola vyplatená, z dôvodu odsťahovanie rodičov na neznáme miesto. 

 



 

- bežné granty 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Žitný Ostrov - Csallóköz 

500 vyplatenie finančnej čiastky 2. ročníka 

súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov“  

.A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Zohor 100 Za prenájom plochy na umiestnenie 

plošného reklamného panela počas 

trvania podujatia – „V. Deň obce“ 

 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 300 Letný kultúrny festival-technické 

a materiálne zabezpečenie podujatia, 

honoráre účinkujúcich, propagácia 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 450 V. ročník športovo zábavného turnaja 

pre detí a mládež - technické 

a materiálne zabezpečenie podujatia, 

propagácia 

 

 

Zostatok k 31.12.2016 v sume 500 € - vyplatenie finančnej čiastky 2. ročníka súťaže „Pre 

rozkvitnutý Žitný Ostrov“- bude vyčerpaná a použitá na stanovaný účel do 06/2017. 

 

 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce Brestovec  
 

Koncom  roka 2013 vyšla novela zákona platná od 1. 1. 2014, ktorá rieši to, že malé obce do 

2000 obyvateľov môžu, avšak nemusia mať vypracovaný programový rozpočet . Keďže 

zákon hovorí, že novela je platná dňom zverejnenia – zverejnený bol 14. 12. 2013 a Obecné 

zastupiteľstvo Brestovec zasadalo 29.10. 2013 na XX. riadnom zasadaní, Peter Tóth - starosta 

obce tento bod otvoril, aby poslanci schválili, či naša obec musí, alebo nemusí mať 

vypracovaný programový rozpočet. Všetci poslanci sa zhodli, že naša obec, keďže patrí medzi 

malé obce do 2000 obyvateľov nemusí mať vypracovaný programový rozpočet. 

Uznesenie č. 105:  Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  o d k l a d á : povinnosť vypracovať 

Programový rozpočet od roku 2014. 

 

 
Ďalšie informácie: 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:  

K 31.12.2015 Obec Brestovec neposkytla žiadne záruky. 

 

Obec Brestovec  organizácií nemá zriadené príspevkové  a rozpočtové organizácie 

a nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Uznesenie: 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu 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 666,98 EUR. 

 

 
 

 


