Záverečný účet Obce Modrany
za rok 2016

Predkladá : Štefan Édes
Spracovala: Ing.Marta Mikleová
V Modranoch dňa 05.júna 2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.júna 2017
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2016

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Obec MODRANY

2

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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.02.2016 uznesením č.67/2016
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2016 starostu dňa 31.3.2016
- druhá zmena schválená dňa 30.05.2016 uznesením č. 94/2016 a 95/2016
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.3/2016 starostu dňa 30.9.2016
- štvrtá zmena schválená dňa 13.10.2016 uznesením č.125/2016
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č.5/2016 starostu dňa 31.12.2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

744 032,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
971 841,00

725 390,00
10 000,00
8 642,00
0,00
744 032,00

922 763,00
32 088,00
16 270,00
720,00
971 841,00

419 199,00
28 500,00
0,00
296 333,00
0,00

604 715,00
53 388,00
0,00
313 538,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
971 841,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

980 442,09

100,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 744 032,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
980 442,09 EUR, čo predstavuje 131,77 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
922 763,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

946 504,29

102,57

Z rozpočtovaných bežných príjmov 725 390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
946 504,29 EUR, čo predstavuje 130,48 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
404 357,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

426 190,24

105,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 783,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 347 228,73 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,25 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59 174,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 63 950,60 EUR, čo
predstavuje plnenie na 108,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56 374,94 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 564,49 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 11,17 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 57 577,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
6373,60 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 325,31
EUR.
Daň za psa 833,10 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 490,50 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13687,31 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
22 105,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

21 141,96

95,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13 925,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 466,36 EUR, čo
je 75,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2329,66
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 136,70 EUR z toho za
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4

vodovod 4 500,00 EUR, za telocvičňu 2687,50 EUR, kultúrny dom 185,00 EUR, stará požiarna
zbrojnica 100,00 EUR, hrobové miesta 199,20 EUR, krycia plachta 200,00 EUR, nájom za
umiestnenie reklamnej tabule 200,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 805,30 EUR, čo je
72,21 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 050,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 516,04

239,62

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 050,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2516,04 EUR, čo predstavuje 239,62 % plnenie, Najvýznamnejšie príjmy: za opatrovateľskú
službu 4 075,05 EUR, poplatky za stravné 1 814,17 EUR, ubytovanie v kultúrnom dome 855,00
EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, skutočný príjem z
vratiek je preplatok zdravotných poisťovní vo výške 2 189,04 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 297 878,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
494744,70 EUR, čo predstavuje 166,08 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Komárne
Okresný úrad v Komárne
Okresný úrad Nitra odbor školstva

v

Suma v EUR
27 852,03

v

4 145,25

v

979,40

v

399,84
423,56
1 953,00

Okresný úrad Nitra odbor školstva

270 423,00

Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

13 038,00
3 300,00

Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

3 007,00
2 539,00

Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

567,00
2 500,00

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Bratislava
Implementačná agentúra Bratislava

1 308,51
60,78
21 740,77
Obec MODRANY

Účel
Na pracovníkov - §50j ,§ 54,
dobrovoľnícka činnosť
Stravovanie žiakov v hmotnej
hnúdzi
Školské potreby pre žiakov v
hmotnej hnúdzi
Rodinné prídavky
Voľby do NR SR
Príspevok pre deti v materskej
škole
Normatívny
príspevok
pre
základnú školu
Príspevok pre asistentov v ZŠ
Príspevok na lyžiarsky kurz pre
žiakov v ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Transfer pre žiakov sociálne
znevýhodneného prostredia
Príspevok na učebnice
Príspevok na školu v prírode pre
žiakov v ZŠ
Na úsek stavebného poriadku
Na úsek dopravy
Na terénnych pracovníkov
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Implementačná agentúra Bratislava
Implementačná agentúra Bratislava
Okresný úrad Nitra odbor životného
prostredia
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Metodicko-pedagogické
centrum
Prešov
LEADER
Recyklačný fond Bratislava
SPOLU:

16 479,49
118 131,00
131,60
1 898,82
17,00
464,31
1 866,34
1 200,00
319,00
494 744,70

Komunitné centrum
Opatrovateľská služba
Starostlivosť o životné prostredie
matrika
Register adries
Hlásenie pobytu občanov
Prined ZŠ za rok 2015
Nákup kvetináčov
recyklácia

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
32 088,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

22 087,67

68,83

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 22 087,67 EUR, čo predstavuje 220,87 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 87,67 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 000,00 EUR, čo
predstavuje 220,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond Bratislava

Suma v EUR
22 000,00

Účel
Na
odstránenie
negatívnych
účinkov dažďových vôd

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
16 270,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

10 234,92

62,9

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8 642,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 10 234,92 EUR, čo predstavuje 118,43 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 67/2016 zo dňa 18.2.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 8 500,00 EUR, uznesením č.95/2016 zo dňa 30.5.2016 bolo schválené
vo výške 3 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 5 465,77 EUR. V roku 2016 boli
použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 769,15 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec MODRANY
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Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
720,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

720,51

100,07

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 720,51
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
720,51 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
971 841,00

Skutočnosť k 31.12.2016
959 221,64

% čerpania
98,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 744 032,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 959 221,64 EUR, čo predstavuje 128,92 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
604 715,00

Skutočnosť k 31.12.2016
618 207,03

% čerpania
102,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 419 199,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 618 207,03 EUR, čo predstavuje 147,47 % 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 157 792,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
324995,21 EUR, čo je 205,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
Obecného úradu, matriky, registra obyvateľov, kultúry, športu, opatrovateľskej služby,
komunitného centra, terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
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Z rozpočtovaných výdavkov 56 819,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
107114,16 EUR, čo je 113,50 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 184 658,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
164878,03 EUR, čo je 89,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 19 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
21219,63 EUR, čo predstavuje 106,47 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0,00 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
53 588,00

Skutočnosť k 31.12.2016
27 500,14

% čerpania
51,31

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 27 500,14 EUR, čo predstavuje 96,49 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 26 534,37EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia na lekársku stanicu
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 672,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia prezliekárne FK
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 293,77 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
0,00
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR
k 31.12.2016 v sume 0,00EUR, čo predstavuje 0,00 %.

bolo skutočné čerpanie

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
313 538,00

Skutočnosť k 31.12.2016
313 514,47

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 296 333,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 313 514,47 EUR, čo predstavuje 94,51 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
313 514,47 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
0
0

% čerpania
0

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

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
947 224,80

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

946 504,29
720,51

931 721,50
618 207,03
313 514,47

15 503,30
22 087,67
22 087,67
0,00

27 500,14
27 500,14
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kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00

-5 412,47
10 090,83
316,51
9 774,32
10 234,92
0,00

10 234,92
969 312,47
959 221,64
10 090,83
316,51
9 774,32

Prebytok rozpočtu v sume 10 090,83 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 316,51 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
9 774,32 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 316,51 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 24,49 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 188,26 EUR
- školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 33,20 EUR
- rodinné prídavky v sume 70,56 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
9774,32 EUR.

5. 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
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
Obec MODRANY

Suma v EUR
21 223,74
0,00
0,00
0,00
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 94/2016 zo dňa 30.05.2016
obstaranie negatívnych účinkov dažďovej vody
- uznesenie č. 94/2016 zo dňa 30.05.2016
obstaranie rekonštrukcie prezliekárne FK
− uznesenie č. 125/2016 zo dňa
13.10.2016 obstaranie negatívnych
účinkov dažďovej vody
− projektová dokumentácia na lekársku
stanicu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

2000,00
293,77
2500,00
672,00

15757,97

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
1 684,14
3 780,21
0,00
608,07
0,00
0,00
0,00
4 856,28

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný 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
1 600 327,32
1 252 040,39

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 483 255,71
1 336 564,62

0,00
976 962,38
275 078,01
346 878,53

0,00
1 061 486,61
275 078,01
144 876,45

314,48
0,00
0,00
301 958,15
42 788,20
0,00
1 817,70
1 408,40

727,76
19 399,56
0,00
63 280,45
60 943,68
0,00
525,00
1 814,64

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

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 600 327,32
1 215 824,23

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 483 255,71
1 097 518,67

0,00
0,00
1 215 824,23
25 475,89

0,00
0,00
1 097 518,67
21 564,02

2 000,00
7 320,15
1 684,14
14 471,60
0,00
359 027,20

3 000,00
0,00
4 856,28
13 707,74
0,00
364 173,02

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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Sociálny fond
Prijaté preddavky
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

8 042,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 375,96
4 856,28
1 289,32
21 564,02

z toho v lehote
splatnosti

8 042,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 375,96
4 856,28
1 289,32
21 564,02

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec neuzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere.
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 a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2015:
Obec MODRANY
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- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

641 036,04 EUR
48 901,22 EUR
689 937,26 EUR
413 962,35 EUR
172 484,31 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
SPOLU celková suma dlhu obce
Zostatok istiny k 31.12.2016

0,00 EUR
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

0

%

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)

0

%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2003 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Futbalový klub Modrany
- bežné výdavky - na futbalové zápasy elektrická energia
plyn

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

6000,00
714,34
1662,26

6000,00
714,34
1662,26

0,00
0,00
0,00

Zápasnícky klub Modrany – bežné výdavky –
3 461,13
na súťaže
Modelársky klub - bežné výdavky – na nákup
400,00
modelov
Červený kríž - bežné výdavky- darovanie krvi
800,00
Zväz invalidov - bežné výdavky-na zájazd do
400,00
termálneho kúpaliska
Združenie vín - bežné výdavky- degustácia
1 000,00
vín
Poľovnícke združenie - bežné výdavky-na
500,00
Obec MODRANY

3 461,13

0,00

400,00

0,00

800,00
400,00

0,00
0,00

1 000,00

0,00

500,00

0,00
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súťaž
Spolu:

14 937,73

14 937,73

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2003
o dotáciách.

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

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Základná škola s VJM
Modrany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

12 683,40

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

12 683,40

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s VJM
Modrany
Zostatok z roku 2015

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

295 374,00

295 349,51

24,49

4 046,01

4 046,01

0,00

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

-1-

Úrad
práce
sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad
práce
sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad
práce
sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad
práce
sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Okresný
úrad
v
Komárne
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Ministerstvo dopravy
a
výstavby
SR
Bratislava
Ministerstvo dopravy
a
výstavby
SR
Bratislava
Implementačná
agentúra Bratislava
Implementačná
agentúra Bratislava
Implementačná
agentúra Bratislava
Okresný úrad Nitra
odbor
životného
prostredia
Ministerstvo vnútra

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

Na pracovníkov - §50j ,§ 54,
dobrovoľnícka činnosť

27 852,03

27 852,03

Stravovanie žiakov v hmotnej
hnúdzi

4 145,25

3956,99

188,26

Školské potreby pre žiakov v
hmotnej hnúdzi

979,40

946,2

33,20

Rodinné prídavky

399,84

329,28

70,56

Voľby do NR SR

423,56

423,56

0

1 953,00

1 953,00

0

270 423,00

270398,51

24,49

13 038,00

13 038,00

0

Príspevok na lyžiarsky kurz
pre žiakov v ZŠ
Vzdelávacie poukazy

3 300,00

3 300,00

0

3 007,00

3 007,00

0

Transfer pre žiakov sociálne
znevýhodneného prostredia
Príspevok na učebnice

2 539,00

2 539,00

0

567,00

567,00

0

Príspevok na školu v prírode
pre žiakov v ZŠ
Na úsek stavebného poriadku

2 500,00

2 500,00

0

1 308,51

1 308,51

0

60,78

60,78

0

Na terénnych pracovníkov

21 740,77

21 740,77

0

Komunitné centrum

16 479,49

16 479,49

0

Opatrovateľská služba

118 131,00

118 131,00

0

131,60

131,60

0

1 898,82

1 898,82

0

Príspevok pre deti v materskej
škole
Normatívny príspevok pre
základnú školu
Príspevok pre asistentov v ZŠ

Na úsek dopravy

Starostlivosť
prostredie

o

životné

matrika
Obec MODRANY
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SR Bratislava
Ministerstvo vnútra
SR Bratislava
Ministerstvo vnútra
SR Bratislava
Metodickopedagogické
centrum Prešov
LEADER
Recyklačný
fond
Bratislava
SPOLU:

c)

Register adries

17,00

17,00

0

Hlásenie pobytu občanov

464,31

464,31

0

Prined ZŠ za rok 2015

1 866,34

1 866,34

0

Nákup kvetináčov
recyklácia

1 200,00
319,00

1 200,00
319,00

0
0

494 744,70

494 428,19

316,51

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu
- kapitálové výdavky
-2-

-1-

Environmentálny
fond Bratislava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

odstránenie
negatívnych
účinkov dažďových vôd v obci
Modrany

22 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

22 000,00

0

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu č. 115463 O8U01 s Environmentálnym fondom
Bratislava na odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v obci Modrany.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s ostatnými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva netvorila programy.

Obec MODRANY
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