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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 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 11.12.2015
134/2015/07.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 23.06.2016 Uznesením č. 48/2016/04
- druhá zmena schválená dňa 29.09.2016 Uznesením č. 71/2016/05
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2016 Uznesením č. 111/2016/07

Uznesením č.

Rozpočet obce k 31.12.2016

414.911

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
598.669

394.361
0
15.000
5.550
414.911

413.205
136.604
42.000
6.860
598.669

255.580
7.500
15.000
136.831
414.911

264.808
178.114
15.000
140.747
598.669

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
591.809

Skutočnosť k 31.12.2016
623.017,13

% plnenia
105

Z rozpočtovaných celkových príjmov 591.809,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
623.017,13 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
413.205

Skutočnosť k 31.12.2016
451.262,56

% plnenia
109

Z rozpočtovaných bežných príjmov 413.205,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
451.262,56 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
320.900

Skutočnosť k 31.12.2016
349.985,59

% plnenia
109

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 280.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 308.553,13 EUR, čo predstavuje
plnenie na 110 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20.600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20.961,01 EUR, čo je
102 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.169,16 EUR, dane zo stavieb boli v sume
15.791,85 EUR . K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 444,21
EUR.
Daň za psa 1.579 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 120 EUR
Daň za ubytovanie 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18.468,73 EUR
Poplatok za zber elektroodpadu 303,72 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
7.300

Skutočnosť k 31.12.2016
7.959,09

% plnenia
109

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7.300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7.959,09 EUR, čo je
109 % plnenie. Z rozpočtovaných 2.800 EUR bol príjem z prenajatých pozemkov, budov,
priestorov a objektov v sume 2.711,69 EUR. Nájom z hrobových miest bol príjem 1.538 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.445,90 EUR, čo je
85 % plnenie.
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 2.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.717,50 EUR, čo je
86 % plnenie.
Za porušenie predpisov:
Skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 546 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
2.000

Skutočnosť k 31.12.2016
10.306,06

% plnenia
515

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.000 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10.306,06 EUR, čo predstavuje 515% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov hazardných hier a iných
podobných hier vo výške 2.000 EUR. Skutočné plnenie k 31.12.2016 je nasledovné:
z vkladov 62,20 EUR
z odvodov hazardných hier a iných podobných hier 2.448,19 EUR
z dobropisov 54,23 EUR
iné: 7.741,44 EUR (príjem z poistného plnenia7.641,44 EUR a sponzorov 100 EUR)
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 83.005 EUR bol skutočný príjem vo výške
83.011,82 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad Ružomberok
UPSVaR
Okresný úrad Žilina odbor školstva
Okresný úrad Ružomberok
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MV SR
Okresný úrad odbor starostlivosti
o životné prostredie
MV SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Žilinský samosprávny kraj

Suma v EUR
308,00
33,20
948,45
12.253,24
61.302,00
83,81
1.898,82
1.112,28
51,67
394,68
111,87

Účel
Strava hmotná núdza
Školské potreby hmotná núdza
voľby
§ 52, § 54
Školstvo ZŠ
Civilná ochrana
Matrika
Spoločný stavebný úrad
Miestne a účelové komunikácie
Evidencia obyvateľov
Životné prostredie

13,80 Register adries
4.000 Materiálno-technické vybavenie
DHZ
500,00 Oprava travertín. jazierka,
záujmovo-umelecká činnosť v
kultúre

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
136.604

Skutočnosť k 31.12.2016
136.780,25

% plnenia
100,12

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 136.604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
136.780,25 EUR, čo predstavuje 100,12 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 176,25EUR, čo predstavuje
0 % plnenie.
Príjem zo štátneho účelového fondu (Environmentálny fond-traktor, príslušenstvo k traktoru):
Z rozpočtovaných 136.604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 136.604 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
42.000

Skutočnosť k 31.12.2016
34.974,32

% plnenia
83,27

Z rozpočtovaných finančných príjmov 42.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
34.974,32 EUR, čo predstavuje 83,27 % plnenie.
V roku 2016 nebol prijatý žiadny úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 48/2016/04 zo dňa 23.06.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 5.517,74 EUR, Uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2016/05 zo
dňa 29.09.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 4.993,92 EUR V skutočnosti
bolo plnenie v sume 10.511,66 EUR. V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky z NDS
v sume 24.462,66 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
6.860

Skutočnosť k 31.12.2016
15.841,12

% plnenia
231

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6.860 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
15.841,12 EUR, čo predstavuje 231 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Stankovany
15.841,12 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
457.922

Skutočnosť k 31.12.2016
417.072,55

% čerpania
91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 457.922 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 417.072,55 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.

k 31.12.2016

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
264.808

Skutočnosť k 31.12.2016
230.386,91

% čerpania
87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 264.808 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
230.386,91 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82.123 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 75.477,25 EUR, čo
je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných
pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31.227 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 26.618,91 EUR, čo
je 85 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 139.032 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 117.799,23 EUR,
čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9.426 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8.804,88 EUR, čo
predstavuje 93 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1.686,64 EUR, čo
predstavuje 56 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
178.114

Skutočnosť k 31.12.2016
171.685,64

% čerpania
96
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 178.114 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 171.685,64 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výkup pozemkov lokalita Podjasenie - Lesová
Z rozpočtovaných 4.500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3.581,12 EUR, čo
predstavuje 80 % čerpanie.
b) obstaranie garáže pre traktor a príslušenstvo
Z rozpočtovaných 10.810 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10.807,86 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) prípravná a projektová dokumentácia-zvyšovanie energetickej úrovne v budove ZŠ,
obstaranie traktora a príslušenstva ku traktoru
Z rozpočtovaných 11.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5.517,74 EUR,
čo predstavuje 50 % čerpanie.
d)
nákup traktora a príslušenstva ku traktoru
Z rozpočtovaných 136.604 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 136.604 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie
e)
spolufinancovanie 5 % na nákup traktora a príslušenstva, nákup kosačky
Z rozpočtovaných 10.200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10.181 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
f)
Ozvučenie a osvetlenie cintorína
Z rozpočtovaných 5.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4.993,92 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
15.000

Skutočnosť k 31.12.2016
15.000

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 15.000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 15.000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 15.000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2016 v sume 15.000 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
140.747

Skutočnosť k 31.12.2016
149.717,76

% čerpania
106

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 140.747 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 149.717,76 EUR, čo predstavuje 106 % čerpanie.

k 31.12.2016
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
149.717,76 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
467.103,68
451.262,56
15.841,12

380.104,67
230.386,91
149.717,76

+86.999,01
136.780,25
136.780,25
0

171.685,64
171.685,64
0

-34.905,39
52.093,62
0
52.093,62
34.974,32
15.000

+19.974,32
638.858,25
566.790,31
72.067,94
0
72.067,94
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Prebytok rozpočtu v sume 72.067,94EUR 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 72.067,94EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 72.067,94EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 48/2016/04 zo dňa 23.06.2016
- prípravná a projektová dokumentácia zvyšovanie
energetickej úrovne v ZŠ, projektová
dokumentácia traktor
- použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 71/2016/05 zo dňa 29.09.2016
- rozhlasová ústredňa DS ozvučenie a osvetlenie
cintorína
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
40.127,25
37.662,57
0
0
5.517,74

4.993,92

0
0
67.278,16

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica Obce Stankovany o zásadách
tvorby a použitia sociálneho fondu a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k uvedenej smernici.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok k stravným lístkom
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
313,34
687,07
0
322,20

678,21
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

1.891.544,19

2.031.800,89

Neobežný majetok spolu

1.748.144,48

1.851.643,42

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.581.587,45

1.685.086,39

Dlhodobý finančný majetok

166.557,03

166.557,03

Obežný majetok spolu

140.425,09

176.431,83

607,68

936,84

10.519,40

7.558,40

0

0

1.433,51

6.305,37

127.864,50

161.631,22

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2.974,62

3.725,64

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1.891.544,19

2.031.800,89

Vlastné imanie

1.362.618,97

1.421.315,00

1.362.618,97

1.421.315.00

82.662,76

64.384,48

1.200

1.200

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

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

313,34

678,21

17.399,42

13.756,27

63.750

48.750

446.262,46

546.101,41

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

48.750
EUR
4.222,85 EUR
0
EUR
5.417,17 EUR
3.968,91 EUR
83,38 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2016 nemá zriadené príspevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalová klub Sokol Stankovany
Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov
Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4.000 EUR
500 EUR
500 EUR

4.000 EUR
500 EUR
500 EUR

0
0
0

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.

10. Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2016 nemá založenú podnikateľskú činnosť.
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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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná
škola 70.645 EUR
s materskou
školou
Stankovany
14.690,21 EUR
- vlastné príjmy RO

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

70.645 EUR

0

14.690,21 EUR

0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Stankovany
10.106,62 EUR
Dotácia
UPSVaR,
projekty

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

10.106,62 EUR

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec k 31.12.2016 nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obecné lesy Stankovany
0
s.r.o.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

0
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Poskytovateľ

-1-

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
)

Strava hmotná núdza deti ZŠsMŠ

308,00

308,00

0

33,20

33,20

0

948,45

948,45

0

-5-

UPSVaR

UPSVaR

bežné výdavky

Školské potreby hmotná núdza deti
ZŠsMŠ
-

Okresný úrad
Ružomberok

bežné výdavky

Voľby
-

bežné výdavky

UPSVaR

§ 52 – bežné výdavky

12.253,24

12.253,24

0

OU Žilina

Školstvo ZŠ

61.302,00

61.302,00

0

83,81

83,81

0

odbor školstva
OU
Ružomberok

-

bežné výdavky

Civilná ochrana
-

bežné výdaky

MV SR

Matrika – bežné výdavky

1.898,82

1.898,82

0

MDVaRR SR

Stavebné – bežné výdavky

1.112,28

1.112,28

0

MDVaRR SR

Miestne a účelové komunikácie

51,67

51,67

0

394,68

394,68

0

111,87

111,87

0

4.000,00

4.000,00

0

MV SR

Evidencia obyvateľov
-

OU odbor
starostlivosti

bežné výdavky
bežné výdavky

Životné prostredie
-

bežné výdavky

o život.rostredie
Dobrovoľná

Materiálno-technické vybavenie

požiarna

DHZ

ochrana SR

-

bežné výdavky

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu s Environmentálnym fondom.
Účel dotácie: Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Základná
s materskou
Ľubochňa

e)

škola 1.527 EUR
školou

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1.527 EUR

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

ŽSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

500
Bežné výdavky

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

500

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa Uznesenia č. 134/2015/07 zo dňa 11.12.2015 zostavovala a predkladala rozpočet na
rok 2016 bez programovej štruktúry.
Vypracovala: Králiková Katarína

Predkladá: Baleja Rudolf

V Stankovanoch, dňa 07.04.2017
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 72.067,94EUR .
Záverečný účet obce schválený dňa 22.06.2017 Uznesením OZ č. 42/2017/03
Záverečný účet obce zverejnený na úradnej tabuli obce od 13.04.2017 do 27.04.2017.
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