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1. Úvod
Záverečný účet Obce Veľká Ves za rok 2016 je spracovaný v štruktúre, ktorú ukladá zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom
hodnotí výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Tento predstavuje nástroj
účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.
Účelom predkladaného dokumentu je poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na rozpočtové
hospodárenie Obce Veľká Ves za predchádzajúce rozpočtové obdobie s dôrazom na prezentáciu
plánovaných a dosahovaných výsledkov plnenia úloh obce prostredníctvom svojich kompetencií.

2. Legislatíva
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Veľká Ves za rok 2016 je zostavený v súlade s §
16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon), ktorý ukladá povinnosť obcí
spracovať po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu
obce. Konkrétne náležitosti uvedené v záverečnom účte ďalej legislatívne ovplyvňuje:
-

-

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve,
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácii,
metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa
8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

3. Rozpočet a zmeny rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2016. Rozpočet obce
Veľká Ves na rok 2016 bol vyrovnaný v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a rozpočtovou klasifikáciou pre rok 2016, stanovenou
Ministerstvom financií SR. Vnútorne je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií.
Schválený bol uznesením č. 42/6/2015 zo dňa 26.11.2015. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný
v celkovej výške 91 769,00 Eur, s bežnými príjmami 91 769,00 Eur a s bežnými výdavkami 91 769,00
Eur.
Schválený rozpočet bol počas roka 2016 upravovaný tromi zmenami rozpočtu, ktorým sa zmenila
príjmová časť bežného rozpočtu na čiastku 104 235,80 Eur a vo výdavkovej časti rozpočtu na
102 730,80 Eur. Rozpočet finančných operácií bol menený v príjmovej časti rozpočtu na výšku
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ
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20 587,62 Eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol menený na 985,00 Eur a vo výdavkovej časti na
výšku 23 077,62 Eur.
Prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 15.01.2016 Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi
Uznesením č. 54/8/2016, druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 06.05.2016 Uznesením OZ vo
Veľkej Vsi č. 63/10/2016, tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 16.12.2016 Uznesením OZ vo
Veľkej Vsi č. 92/16/2016.
Celkový prehľad uvedených zmien a ich vplyv na výšku rozpočtu vyjadruje tabuľka 1a a 1b.
Tabuľka 1a Prehľad zmeny rozpočtu v príjmovej časti v Eur
Druh rozpočtu
Bežný rozpočet

Schválený
91 769,00

1.zmena
6 060,00

2.zmena
716,80

3.zmena
5 690,00

Upravený
104 235,80

Plnenie
103 738,71

Kapitálový rozpočet
Rozpočet príjmov spolu

0,00
91 769,00

0,00
6 060,00

985,00
1 701,80

0,00
5 690,00

985,00
105 220,80

985,00
104 723,71

0,00

5 673,00

5 673,00

14 914,62

20 587,62

20 586,89

Finančné operácie

Tabuľka 1b Prehľad zmien rozpočtu vo výdavkovej časti v Eur
Druh rozpočtu
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet výdavkov spolu

Schválený
91 769,00
0,00
91 769,00

1.zmena
6 653,00
5 673,00
12 326,00

2.zmena
1 108,80
0,00
6 781,80

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie

3.zmena
3 200,00
17 404,62
20 604,62
0,00

Upravený
102 730,80
23 077,62
125 808,42

Plnenie
84 995,01
23 076,89
108 071,90

0,00

0,00

Prvá zmena rozpočtu ovplyvnila celkové príjmy ako aj výdavky rozpočtu. Touto zmenou boli
navýšené finančné prostriedky na položkách v príjmovej časti z výnosov podielových daní a dotácie
zo štátneho rozpočtu. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu úprava sa týkala výdavkov zo štátneho
rozpočtu, nákupu všeobecného materiálu, semináre pre zamestnancov, elektrická energia na verejné
osvetlenie a kapitálových výdavkov na splátku osobného auta a projektovej dokumentácie na dom
smútku. Finančné operácie boli navýšené na úhradu kapitálových výdavkov.
Druhá zmena ovplyvnila celkovú príjmovú ako aj výdavkovú časť rozpočtu, v príjmovej časti
bežného rozpočtu boli navýšené finančné prostriedky o dotáciu na voľby, v príjmovej časti
kapitálového rozpočtu boli finančné prostriedky navýšené o predaj služobného auta. Výdavková časť
bežného rozpočtu sa týkala presunov medzi jednotlivými položkami.
Tretia zmena rozpočtu ovplyvnila celkové príjmy ako aj výdavky rozpočtu o navýšenie
bežného rozpočtu o 5 690,00 Eur. Navýšenie sa týkalo príjmov s podielových daní, prenajatých
pozemkov a ostatných poplatkov. Vo výdavkoch boli navýšené položky, ktoré neboli rozpočtované
v dostatočnej finančnej výške a v rozpočet kapitálových výdavkov bol navýšené o finančné
prostriedky na zakúpene pozemkov pod budovou obecného úradu.

VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

3

Záverečný účet Obce Veľká Ves

15.3.2017

4. Plnenie rozpočtu
Príjmy bežného rozpočtu boli v sledovanom rozpočtovom období naplnené na 99,52 %, bežné
výdavky na 82,74 %. Za rok 2016 je hospodárenie v bežnom rozpočte vyčíslené s prebytkom vo
výške 18 743,70 Eur.
Kapitálový rozpočet v príjmovej časti na 100,00 %, a výdavkovej časti na 99,99 %
Plnenie rozpočtu finančných operácií v príjmovej časti je na úrovni 99,99 %.

4.1. Charakteristika príjmovej časti rozpočtu Obce
Príjmová časť rozpočtu pozostáva z rozpočtu bežných príjmov a kapitálových príjmov.
Schválený rozpočet Obce Veľká Ves na rok 2016 stanovil celkovú výšku príjmov v objeme
91 769,00 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola príjmová časť navýšená
o 34 039,42 Eur. V roku 2016 boli príjmy obce naplnené na 99,60 % čo predstavuje čiastku
125 310,60 Eur. Štruktúru príjmov Obce Veľká Ves definuje tabuľka 2.
Tabuľka 2 Štruktúra príjmovej časti rozpočtu v Eur
Rozpočet
Príjmy, z toho
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený
91 769,00
91 769,00
0,00

Upravený
125 808,42
104 235,80
985,00

Plnenie
125 310,60
103 738,71
985,00

%
99,60
99,52
100,00

Finančné operácie

0,00

20 587,62

20 586,89

99,99

4.1.1 Príjmy bežného rozpočtu
Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.
Schválený bol v objeme 91 769,00 Eur prevedenými úpravami v roku 2016 zvýšený o 12 466,80 Eur.
Po úpravách je rozpočet bežných príjmov vo výške 104 235,80 Eur a bol naplnený na 99,52 % čo
predstavuje sumu 103 738,71 Eur. Štruktúru príjmov bežného rozpočtu definuje tabuľka 3.
Tabuľka 3 Štruktúra príjmov bežného rozpočtu v Eur

Bežné príjmy celkom,
z toho
Daňové príjmy
Dane z príjmov
Dane z majetku
Dane za tovary a služby
Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky
Úroky z vkladov
Iné nedaňové príjmy
Granty transfery
Tuzemské transfery

VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

Schválený
Upravený
Plnenie
%
91 769,00
104 235,80
103 738,71 99,60
89 115,00
66 507,00
16 863,00
5 745,00
2 505,00
332,00
2 165,00

99 696,00
77 088,00
16 863,00
5 745,00
3 659,00
720,00
2 695,00

99 849,36 100,15
77 087,20 99,99
17 424,25 103,32
5 337,91 92,91
2 308,13 63,08
610,45 84,78
1 456,40 54,04

8,00
0,00
149,00
149,00

16,00
228,00
880,80
880,80

12,60 78,75
228,68 100,29
1 581,22 179,52
1 581,22 179,52
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Graf 1 Štruktúra príjmovej časti rozpočtu
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Daňové príjmy
Najväčšou položkou bežných príjmov sú daňové príjmy. V rámci daňových príjmov sú
rozpočtované dane z príjmu, dane z majetku a dane za tovary a služby. V roku 2016 daňový príjem
predstavoval čiastku 99 849,36 Eur. t. j. 96,25 % z bežných príjmov obce. Z toho výnos dane
z príjmov poukázaných územnej samospráve prostredníctvom daňového úradu bol v čiastke 77 087,20
Eur, t. j. 74,30 % z bežných príjmov obce. Oproti roku 2015 sa výnos dane zvýšil o 9 202,85 Eur.
Dane z majetku predstavovali čiastku 17 424,25 Eur, t. j. 16,79 %z bežných príjmov obce. Príjmy
z daní z majetku v porovnaní s rokom 2015 sa znížili o 2 075,76 Eur z dôvodu, že v roku 2015 boli
zaplatené nedoplatky na dani a poplatkoch z minulých rokov. Dane za tovary a špecifikované služby
predstavovali čiastku 5 337,91 Eur, t. j. 5,14 % z bežných príjmov obce.

Podielové dane
Ak sledujeme objem zdrojov tvoriacich príjem rozpočtu obce, tak najvýznamnejšiu časť vždy
predstavovali podielové dane. S účinnosťou od 1.1.2005 je spôsob prerozdelenia finančných
prostriedkov viazaný na výnos jednej dane a to dane z príjmov fyzických osôb. Nariadením vlády sa
táto percentuálna výška ďalej prerozdeľuje podľa 4 kritérií. Základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na
výpočet výšky podielových daní je počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, nadmorská
výška obce (zohľadnenie polohy príslušnej obce), veľkosť obce (prepočítaná veľkostným
koeficientom), počet zapísaných detí v školských zariadeniach )prepočítaný koeficientom školského
zariadenia) k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov. Na základe
tejto zmeny sa zmenil spôsob financovania regionálneho školstva a opatrovateľskej služby, ktoré sa
stali originálnymi kompetenciami financovania rozpočtu obce. Všetky vyššie uvedené ukazovatele sú
zahrnuté vo vzorci na výpočet podielu obce na výnos dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je súčasťou
zákona č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
K 31.12.2016 boli príjmy z výnosu dane z príjmov poukazované územnej samospráve vo
výške 77 087,20 Eur, % plnenie rozpočtu k 31.12.2016 oproti schválenému rozpočtu bolo 115,90 %.
Podielové dane predstavovali 74,30 % z bežných príjmov obce.
Mesačný vývoj podielových daní v medziročnom porovnaní zobrazuje graf č. 1 Vývoj dane
z príjmov v roku 2015 a 2016.
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

5

Záverečný účet Obce Veľká Ves

Graf č. 2

15.3.2017

"Vývoj dane z príjmov rok 2015 2016"

10000
9000
8000
Názov osi

7000
6000
5000

2015

4000

2016

3000
2000
1000
0

Miestne dane tvoria ďalšiu časť daňových príjmov. Podľa rozpočtovej klasifikácie sa členia na
dane z majetku a dane za tovary a služby.

Dane z majetku
Ďalšiu položku príjmu rozpočtu obce tvoria dane z majetku. Dane z majetku – daň
z nehnuteľnosti – upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň
z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Daň z nehnuteľnosti predstavuje
príjmy od právnických a fyzických osôb a vyrubuje sa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce
Veľká Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje
inak.
Príjem dane z majetku bol v roku 2016 vo výške 17 424,25 Eur, z toho daň z pozemkov
12 960,13 Eur, daň zo stavieb 4 395,77 Eur a daň z bytov 68,35 Eur. Rozpočet bol na tejto položke
naplnený na 103,32 %.

Dane za tovary a služby
Dane za špecifické služby sú miestne dane vyberané od fyzických a právnických osôb
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2016 mala obec príjmy z dane za psa, z dane
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

6

Záverečný účet Obce Veľká Ves

15.3.2017

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová
povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z..
Poplatok sa vyberá za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatník je:
-

Fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo má
oprávnenie užívať nehnuteľnosť v obci,
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účely podnikania.

Tabuľka 4 Prehľad príjmov za špecifické dane v Eur
Názov dane
daň za psa
daň za užívanie verejné priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Daň z úhrad za dobývací priestor

S P O L U:

schválený
upravený
plnenie
%
500,00
500,00
517,50 103,50
150,00
150,00
0,00
4 877,00
4 877,00
4 602,66 83,30
218,00
218,00
217,75 99,88
5 745,00
5 745,00
5 337,91 92,91

Príjem dane za špecifické služby bol v roku 2016 vo výške 5 337,91 Eur. Dane za špecifické
služby boli naplnené na 92,91 %.
Príjem dane z povolenia na výkon činností bola v roku 2016 vo výške 217,75 Eur. Išlo
o úhradu za dobývací priestor, ktorý bol naplnený na 99,88 %.
Celkovo bolo na položke 130 – Dane za tovary a služby vybratých 5 337,91 Eur, čím bol
plánovaný rozpočet naplnený.

Nedaňové príjmy
V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku, príjmy za administratívne poplatky a iné poplatky a platby, príjmy z pokút, penále a iných
sankcií a úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov. Nedaňové príjmy tvoria 2,22 % všetkých
bežných príjmov.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku dosiahli 610,45 Eur, v roku 2016 mala obec len
príjmy z vlastníctva majetku. Jedná sa o príjmy z nájmov za budovy a priestorov vo výške 610,45 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky sú správne poplatky vyberané v zmysle zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (za vydanie stavebného povolenia, za
vydanie rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, za vydanie kolaudačné rozhodnutia, za
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ
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vydanie rybárskych lístkov, za overovanie listín a podpisov, za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte,
licencie a ďalšie).
V roku 2016 bolo na administratívnych poplatkoch vyinkasované 411,20 Eur, z toho za
overenie podpisu a osvedčenie listín 296,20 Eur, poplatok za povolenie drobných stavieb 40,00 Eur, za
vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte 35,00 Eur, poplatok za rybársky lístok 40,00 Eur.
V roku 2016 bolo na platbách z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
vyinkasovaných 1 045,20 Eur, z toho rozhlasové relácie 182,50 Eur, členské v obecnej knižnici 70,00
Eur, za zber elektro odpadu 127,20 Eur a ostatné platby vo výške 665,50 Eur.
Tabuľka 5 Prehľad príjmov za poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb v Eur
názov príjmu
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb

schválený upravený plnenie %
2 165,00
2 695,00 1 456,40 54,04
1 695,00
1 695,00
411,20 24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
1 000,00 1 045,2 104,52

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Kreditné úroky z účtov Obce vedených v peňažných ústavoch boli vo výške 12,60 Eur
a rozpočtovaných bolo 16,00 Eur plnenie bolo na 78,75 %.

Granty a transfery
Príjmy z grantov sú tvorené predovšetkým sponzorskými prostriedkami a finančnými darmi.
V roku 2016 Obec neprijala žiadny grant. Bežné transfery v rámci verejnej správy predstavujú príjmy
zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, štátnych fondov. Štruktúru príjmov z dotácií realizovaných
v roku 2016 popisuje tabuľka 6:
Tabuľka 6 Prehľad príjmov z tuzemských transferov v Eur
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad Lučenec
VÚC Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

Účel
Suma v Eur
Register adries
9,00
Dotácia na REGOP
148,50
Voľby do NR SR 2016
708,80
Brdárska kapustnica 2016
650,91
Dotácia na ROEP
14,92
S P O L U:
1 532,13

4.1.2 Príjmové finančné operácie
Rozpočet príjmov finančných operácií v roku 2016 bol rozpočtovaný vo výške 20 587,62 Eur.

4.2 Charakteristika výdavkovej časti rozpočtu Obce
Schválený rozpočet obce Veľká Ves stanovil na rok 2016 celkovú výšku bežných výdavkov
a kapitálových výdavkov 91 769,00 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola výdavková
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časť navýšená o 34 039,42 Eur. V roku 2016 boli výdavky obce Veľká Ves naplnené na 85,90 % čo
predstavuje čiastku 108 071,90 Eur. Štruktúru výdavkov Obce Veľká Ves definuje tabuľka 7.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu Obce
Veľká Ves.
Tabuľka 7 Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu v Eur
Rozpočet
Výdavky, z toho
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

Schválený
Upravený
Plnenie
%
91 769,00
125 808,42
108 071,90
85,90
91 769,00
102 730,80
84 995,01
82,69
23 077,62
23 076,89
99,99
0,00
0,00
0,00

4.2.1. Hodnotenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka 8 Plnenie podľa funkčnej klasifikácie rozpočtu v Eur
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecné verejné služby
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Spolu

Rozpočet
74 979,00
2 719,00
708,80
4 442,00
6 730,00
3951,00
4 831,00
1 824,00
2 346,00
102 730,80

Skutočnosť
67 564,00
2 101,26
708,80
185,09
6 422,09
3 568,35
3 475,98
81,10
888,34
84 995,01

plnenia
%
90,11
77,28
100,00
4,16
95,42
90,31
71,95
4,44
37,86
82,73

4.2.2 Hodnotenie plnenia programového rozpočtu
Obec Veľká Ves neuplatňuje programové rozpočtovanie

4.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie leasingovej zmluvy, prenájom
osobného auta OPEL Corsa v roku 2016 v celkovej výške 2 372,27 Eur z rozpočtovaných
2 373,00 Eur, rekonštrukciu miestnej komunikácie v celkovej výške 14 914,62 Eur
z rozpočtovaných 14 914,62 Eur, nákup pozemkov pod budovou obecného úradu v celkovej
výške 2 490,00 Eur z rozpočtovaných 2 490,00 Eur a na prípravnú projektovú dokumentáciu
v celkovej výške 3 300,00 Eur z rozpočtovaných 3 300,00 Eur.

5. Bilancia aktív a pasív
V roku 2008 boli v rámci Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva
uvedené do praxe nové postupy účtovania pre mestá a obce (Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ
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o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky). Nové postupy sú založené na akruálnom
princípe. Kým doteraz boli v účtovníctve obce zachytené reálne príjmové a výdavkové operácie,
od 1.1.2008 obec účtuje o nákladoch a výnosoch. Aj v dôsledku uvedených zmien dosiahla Obec
Veľká Ves v roku 2016 zisk 13 146,93 Eur, ktorý bol spôsobený predovšetkým účtovaním
o nákladoch, ktoré nie sú reálnymi výdavkami a účtovaním výnosoch, ktoré nie sú reálnymi
príjmami:
-

odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
zúčtovanie kapitálových transferov do nákladov,
tvorba rezerv a pod.
Podstatnú časť neobežného majetku obce tvorí dlhodobý hmotný majetok. Tvoria ho najmä
pozemky a stavby. V priebehu roka bolo účtované o odpisoch v zmysle platnej legislatívy.
Nemalý podiel na majetku obce tvorí aj dlhodobý finančný majetok, ktorý sa skladá z podielov
na hlasovacích právach v iných účtovných jednotkách, konkrétne Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s.. V roku 2016 neboli zaznamenané prírastky na dlhodobom finančnom majetku.
Najväčšiu časť obežného majetku tvorí finančný majetok, ktorý sa skladá predovšetkým zo
zostatkoch na bankových účtoch, kde došlo za rok 2016 k úbytku stavu peňažných prostriedkov na
účtoch z 29 084,21 Eur na 26 013,92 Eur. Obežný majetok obce je tvorený okrem finančného
majetku aj krátkodobými pohľadávkami. V roku 2016 boli znížené pohľadávky z 1 351,00 Eur na
960,73 Eur. Zníženie sa týka najmä vymoženie pohľadávok daňových príjmov obcí a to
nedoplatku z dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad od obyvateľov obce za minulé
roky.
Celková hodnota majetku v zostatkových cenách k 1.1.2016 a k 31.12.2016, pohľadávok
a záväzkov je zachytená v tabuľkách 9a a 9b.

Tabuľka 9a Bilancia aktív Obce Veľká Ves v Eur
AKTÍVA

Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

stav k 01. 01. 2016
333 484,45
302 626,29
0,00
214 158,29
88 468,00
30 435,21
1 351,00
29 084,21
422,95

stav k 31. 12. 2016
331 556,02
304 308,37
0,00
215 840,37
88 468,00
26 974,65
918,23
26 013,92
273,00
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Tabuľka 9b Bilancia pasív Obce Veľká Ves v Eur
PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

stav k 01. 01. 2016
333 484,45
172 858,35
164 026,23
8 832,12
13 116,99
360,00
8 098,01
4 658,98
0,00
147 509,11

stav k 31. 12. 2016
331 556,02
186 005,28
172 858,35
13 146,93
9 742,35
396,00
5 663,97
3 682,38
0,00
135 808,39

6. Stav a vývoj dlhu
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

6,32 EUR
2 011,79 EUR
1 664,27 EUR
16,60 EUR

Obec v sledovanom období nemala žiadny úver.

7. Vyčíslenie a usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia
A. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia
Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu obce je
kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. sú bežné príjmy
a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový
rozpočet).
Tabuľka 10 Vyčíslenie rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v Eur
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Príjmy
103 738,71
985,00

Výdavky
84 995,01
0,00
Prebytok

Rozdiel
18 743,70
985,00
19 728,70

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet v sume 18 743,70 Eur a prebytkový kapitálový
rozpočet v sume 985,00 Eur. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2016 predstavuje prebytok vo
výške 19 728,70 Eur.

VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ
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B. Zdroje krytia rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
Výdavky bežného rozpočtu v sume 84 995,01 Eur boli kryté v priebehu roka 2016:
-

Bežnými príjmami v celkovej výške 84 995,01 Eur.

Finančné operácie vo výške 20 586,89 boli kryté bežným rozpočtom obce vo výške 20 586,89 Eur.

C. Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Tabuľka 11 Rekapitulácia v Eur
Položka
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet spolu
Vylúčenie účelovo určených prostriedkov
Rozdiel po vylúčení účelovo určených prostriedkov

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
103738,71
84 995,01
18 743,70
985,00
0,00
985,00
PREBYTOK
19 728,70
20 586,89
23 076,89 - 2 490,00
125 310,60
108 071,90
17 238,70
0,00

17 238,70

V roku 2016 navrhujeme výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 17 238,70 Eur
použiť na tvorbu rezervného fondu.

8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Tabuľka 12 Tvorba a použitie Rezervného fondu v Eur
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
14 245,72
13 867,57

7 526,40

Rezervný fond podlieha ustanoveniam podľa § 15 ods. 4 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktoré stanovujú povinnosť tvorby fondu najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu.
Schválením Výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu Obce Veľká Ves za rok 2016 bol Obecným
zastupiteľstvom odsúhlasený objem finančných prostriedkov určených na tvorbu rezervného fondu vo
výške 17 238,70 Eur, čo predstavuje 100 % prebytku predchádzajúceho rozpočtového obdobia.

Sociálny fond
Tabuľka 13 Tvorba a použitie Sociálneho fondu v Eur
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2015
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ
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971,92
379,41
78,37
0,00
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Sociálny fond tvorí Obec v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p.
a v súlade s ustanoveniami Kolektívnej zmluvy. Prostriedky sociálneho fondu boli v sledovanom
období čerpané za účelom príspevku na stravu zamestnancov.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným právnickým osobám
založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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 rozpočtu VÚC.
a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
Obec v roku 2016 nemala zriadené žiadne právnické osoby.
b. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Obec v roku 2016 nemala založené žiadne právnické osoby.
c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad Lučenec
VÚC Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
Suma použitých
finančných
prostriedkov
rozdiel

Tabuľka 14 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v Eur

Register adries
9,00
9,00
0
Dotácia na REGOP
148,50 148,50
0
Voľby do NR SR 2016
708,80 576,82 131,98
Brdárska kapustnica 2015 700,00 650,91 49,09
Dotácia na ROEP
14,92 14,92
0

d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
VYPRACOVALA: ING. JANA SUJOVÁ

13

Záverečný účet Obce Veľká Ves

15.3.2017

Obec v roku 2016 poskytla z rozpočtu obce dotáciu fyzickej osobe – podnikateľom v celkovej
výške 350,00 Eur.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách
V roku 2016 obec neposkytla žiadne nové záruky. Stav zostáva nezmenený a nakoľko Obec
v súčasnosti nevystupuje v žiadnom záručnom vzťahu z predchádzajúcich rokov, výška
poskytovaných záruk zostáva nulová.
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Návrh Záverečného účtu obce Veľká Ves za rok 2016 bol v obci zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke od 24.05.2017 do 09.06.2017.

Záverečný účet obce Veľká Ves za rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 09.06.2017

Záverečný účet obce Veľká Ves za rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Vsi
dňa 09.06.2017 Uznesením č.
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