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Záverečný účet Obce Kružná
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na
rok 2016.
Obec Kružná v roku 2016 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.
Návrh rozpočtu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.2.2016
uznesením č. 43/2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.3.2016 uznesením
č. 44/2016.
V roku 2016 boli schválené starostom obce 9 rozpočtových opatrení – presuny
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové
príjmy a celkové výdavky :
- Rozpočtové opatrenia č. 1/2016 zo dňa 30.6.2016
- Rozpočtové opatrenia č. 2/2016 zo dňa 1.7.2016
- Rozpočtové opatrenia č. 3 až 9/2016 zo dňa 12.12.2016

Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých eurách

Príjmy celkom
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po zmene

162 648

162 648

162 648
0
0

162 648
0
0
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Výdavky celkom

162 648

162 648

148 148
5 000
9 500

148 148
5 000
9 500

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po zmene

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Saldo bežného rozpočtu /prebytok/

162 648
148 148
14 500

162 648
148 148
14 500

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Saldo
kapitálového
/schodok/

0
5000
- 5 000

0
5 000
- 5 000

Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky
Saldo finančných operácií

0
9 500
- 9 500

0
9 500
- 9 500

Celkové príjmy spolu
Celkové výdavky spolu
Účtovný prebytok
Hospodárenie obce po vylúčení FOprebytok

162 648
162 648
0
0

162 648
162 648
0
0

Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR
Schválený rozpočet
na rok 2016
162 648,00

Rozpočet po zmenách
rok 2016
162 648,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
165 400,50

% plnenia
101,69 %
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2016
138 106,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2016
137 506,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
143 385,92

% plnenia
104,27 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 122 806 EUR z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 130 341,78 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,14 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 795,17 EUR,
čo je 87,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 125,93 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 1 669,24 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky spolu vo
výške 880,53 € z toho na dani z nehnuteľností v sume 510,74 EUR, za odvoz
komunálneho odpadu a za psa činí 369,79 €.
c) Uhradená daň za psa činí za sledované obdobie 1 240 €.
d) Uhradená daň za užívanie verejného priestranstva predstavuje za rok 2016 110 €
e) Uhradená daň za nevýherné hracie prístroje činí za rok 2016 je 0 € .
f) Uhradený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2016
činí sumu 4 898,97 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet na rok
2016
1 305,00 €

Rozpočet po zmenách
na rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

1 905,00 €

1 752,96 €

92,02 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 450 ,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 394,08 EUR,
čo je 87,57 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 850,00 EUR po zmenách na 1 450,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 1 358,20 EUR, čo je 93,66 % plnenie.
Patria sem administratívne poplatky, správne poplatky, príjem z recyklačného
fondu, úroky a iné nedaňové príjmy /príjem za pohrebné služby, platby za hlásenie
a užívanie VP, za hrobové miesta, za reg. známky pre psov./
c) Iné nedaňové príjmy – úroky
Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,68 EUR.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy /transfery/:
Schválený
rozpočet na rok
2016
23 237,00 €

Rozpočet po zmenách
na rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

23 237,00 €

20 261,62 €

87,19 %

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
ÚPSVa R Rožňava

2.

ÚPSVa R Rožňava

7 191,96 Projekt § 54 pom.rob.

3.

ÚPSVaR Rožňava

3 992,12 Aktivačná činnosť §52 100%

4.

ÚPSVaR Rožňava

5.

ÚPSVaR Rožňava

1 720,72 Aktivačná činnosť §52 85%
a 15%
1 026,84 Aktivačná činnosť §52a 100%

6.

Pôdohospodárska
platobná agentúra /PPA/
Bratislava
Krajský školský úrad
Košice
ÚPSVaR Rožňava

7.
8.
9.

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Rožňava

10.

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Rožňava

11.

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Košice
Odbor ŽP

12.

Spolu bežný transfer

Suma v EUR Účel
1 748,93 Projekt § 50j pom. rob.

3 237,00 Kamerový systém - vrátenie
DPH
217,00 Účelový transfer na vzdelávanie
v MŠ
124,74 Stravné-hmotná núdza
Ošváthová Linda
156,75 REGOB 2016
9,00 REGISTER ADREIES 2016
794,56 Voľby do NR SR v r. 2016
42,00 Dotácia na životné prostredie
Prevod Csányiovej – Spoločný
stavebný úrad Rožňava

20 261,62

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2016
0€

Rozpočet po
zmenách na rok 2016
0€

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

% plnenia
0,00 %

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 €.
Ide o príjem za predaj : - budov
0 EUR
- bytov
0 EUR
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
V roku 2016 obec Kružná nezískala žiadny kapitálový transfer.
5) Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet na rok
2016
0€

Rozpočet po zmenách
na rok 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

0€

0€

0%

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR
Schválený rozpočet
na rok 2016
162 648,00 €

Rozpočet po
zmenách na rok 2016
162 648 €

Skutočnosť
k 31.12.2016
144 390,55 €

Rozpočet po
zmenách na rok 2016
148 148,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2016
135 314,66 €

% plnenia
88,77 %

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet
na rok 2016
148 148,00 €

% plnenia
91,34 %

v tom :
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Ekonomická klasifikácia
610 Mzdy, platy, ost. os.
vyrovn.
620 Poistné a príspevky do
poisť.
630 Tovary a služby
640 Transfery na členské
650 Splácanie úrokov
Spolu

Schválený
rozpočet
na r. 2016
64 100,00

Rozpočet po
zmenách na
r. 2016
64 100,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

62 061,70

96,82 %

20 500,00

21 900,00

20 641,71

94,25 %

59 837,00
2 950,00
761,00

58 149,00
3 238,00
761,00

50 078,34
2 318,47
214,44

86,12 %
71,60%
28,17 %

148 148,00

148 148,00

135 314,66

91,34 %

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 64 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 62 061,70
EUR, čo je 96,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce,
účtovníčky, kontrolórky, riaditeľky, učiteľky MŠ, koordinátorky AČ, pomocných
robotníkov prijatých na projekty § 50j a § 54.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
20 641,71 EUR, čo je 94,25 % čerpanie. Ide o zákonné odvody do Sociálnej poisťovne
a do zdravotných poisťovní za všetkých zamestnancov obce.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 58 149,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
50 078,34 EUR, čo je 86,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, elektrina,
plyn, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržby budov, hasiacich prístrojov,
údržba ciest, verejnej zelene, verejného osvetlenia, výdavky na školenia, na
prezentáciu obce a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 238,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 318,47
EUR, čo je 71,60 %. Ide o dotáciu pre Futbalový klub APEX Kružná a výdavky
na členské príspevky pre rôznych združení, v ktorých Obec Kružná je členom ako
RVC, ZMOS, ZMOHG, Mikroregión Čremošná a MAS GEMER a transfer do
Spoločnej úradovne.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 761,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 214,44
EUR, čo predstavuje 28,17 % % čerpanie. Ide o splátku úrokov za prijaté úvery vo
VÚB banke.
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2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet
na rok 2016
5 000,00

Rozpočet po
zmenách na rok 2016
5 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
0,00

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet
na rok 2016
9 500 €

Rozpočet po zmenách
na rok 2016
9 500 €

Skutočnosť
k 31.12.2016
9 075,89

% plnenia
95,53 %

v tom :
Schválený
rozpočet
na r. 2016
Splácanie istiny VÚB Banka
/Úveru na rekonštrukciu Ocú/

9 500,00

Rozpočet
po
zmenách
na rok
2016
9 500,00

Spolu

9 500,00

9 500,00

Skutočnosť

% plnenia

9 075,89

95,53 %

9 075,89

95,53 %

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 9 500,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2016 v sume 9 075,89 EUR, čo predstavuje 95,53 %.
Splátka istiny za úver z VÚB Banky k 31.12.2016 činila 9 075,89 €.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2016

165 400,50
0,00

Príjmy z finančných operácií

Príjmy spolu

0,00

165 400,50
9

135 314,66
0,00

Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

9 075,89

144 390,55

Výdavky spolu
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce bez finančných
operácií
Hospodársky výsledok - Prebytok

- 9 075,89
+30 085,84
+ 21 009,95

Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2016
a. Hospodársky výsledok rozpočtu:
Výsledok hospodárenia za rok 2016 je prebytok rozpočtu obce vo výške +21 009,95 €.
Skutočnosť 2016 /€/
Príjmy celkom bez finančných operácií
165 400,50

Výdavky celkom bez finančných operácií
135 314,66

Hospodársky výsledok bez finančných operácii je prebytok:

30 085,84 €

Tento prebytok predstavuje rozdiel príjmov a výdavkov obce bez finančných
operácií, t. j. 30 085,84 € – 9 075,89 € = 21 009,95 € .
Finančné operácie sú vo výške 9 075,89 €.
Prebytok rozpočtu v sume 21 009,95 € 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 v plnej výške
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2016 vo výške 21 009,95 €.
b. Účtovný hospodársky výsledok:
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /za rok 2016/ je +14 073,51 , čo je rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi r. 2016 vykázanými vo výkaze ziskov a strát.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
/rezervného fondu/ a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie
na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č.
zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
6898,53 €

6 898,53 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
157,87
335,80

367,77
125,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

467733,01

462 626,81

Neobežný majetok spolu

456 605,19

429 938,31

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

359 059,78

332 392,90

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

Obežný majetok spolu

10 665,63

32 150,75

593,91

880,53

10 071,72

31 270,22

462,19

537,75

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

467733,01

462 626,81

Vlastné imanie

304 011,80

320 479,14

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výp. dlh.
Poskytnuté návratné fin. výp. krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy
Výsledok hospodárenia

304 011,80

320 479,14

Záväzky

20 746,49

11 556,12

0

0

157,87

125,90

Krátkodobé záväzky

9 435,94

9 354,07

Bankové úvery a výpomoci

11 152,68

2 076,15

Časové rozlíšenie

142 974,72

130 591,55

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám /úver vo VÚB/
voči dodávateľom
/dlhodobé záväzky /SF
voči štátnemu rozpočtu
voči sociálnej poisťovni
voči zdravotným poisťovniam
/VšZP/
/Union ZP/
/Dôvera ZP/

- Spolu voči poisťovniam
- voči DÚ
- voči zamestnancom
/mzda za 12/2015 starostovi obce,
ekonómke, koordinátorke AČ,
kontrolórke obce, učiteľke MŠ,
riaditeľke MŠ, pomocným
pracovníkom § 54/

2 076,15 EUR
0,00 EUR
125,90 EUR
0,00 EUR
2 384,12 EUR
537,50 EUR
252,58 EUR
163,52 EUR
3 337,72
700,14

EUR
EUR

5 316,21

EUR

11 556,12 EUR

Spolu záväzky k 31.12.2016

Obec Kružná očakáva príjmy za december 2016 od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za
projekty §52 /aktivačná činnosť/ a za §50j za pomocných robotníkov /projekt „ príspevok na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti/ vo výške 1 210,48 €.
Obec Kružná uhradila na základe súdneho rozhodnutia č. 5Cb/4/2014-65 žalobcovi
p. Ondrejovi Gembickému, Čučma 5 sumu vo výške 2 000,00 € dňa 5.2.2016
a sumu vo výške 2 000,00 € dňa 26.4.2016.
K 31.12.2016 zostáva na úhradu 0 €.
P.č.
1.
2.

Výška prijatého Výška úrok.
úveru
sadzby
%p.a.
55 000,00 2,50
10 408,00 2,60
Spolu
nesplatená
hodnota úveru:

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2016
0
2 076,15

Splatnosť
25.07.2016
25.12.2017

2 076,15
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8. Informácie o výnosoch a nákladoch k 31.12.2016 v
EUR
Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony
a tovar
b) zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

632 – Daňové výnosy samosprávy
- poukázaný podiel na dani
z príjmov zo ŠR
- dane za psa
- dane z nehnuteľností
- dane za užívanie VP
633 – Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- poplatky za komunálny odpad
662 – Úroky

Suma v €
r.2016
301,00

Suma v €
r. 2015
247,00

138 768,02

117 368,88

6 016,83

4 979,56

0,68

1,26

17 739,18

17 966,37

12 344,40

7 399,02

462,95

485,90

672- Náhrady škôd

691 - Výnosy z bežných transferov
z rozpočtu obce ...
692 - Výnosy z kapitálových
transferov z rozpočtu obce ...
693 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov zo štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu ...
695 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov od EÚ
696
Výnosy
samosprávy
z kapitálových transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov od
ostatných
subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov
h) ostatné výnosy, napr. pokuty, 648 – Ostatné výnosy

penále, úroky
z omeškania a výnosy z
poplatkov

Spolu výnosy:

175 633,06 148 447,99
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Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €
r. 2016

Suma v € r.
2015

a) spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

14 417,05
6 518,26
3 142,68
955,37
484,40
13 800,94

15 417,25
9 040,48
3 723,25
1 078,51
1 652,51
13 923,88

c) osobné náklady

521 – Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 –Zákonné sociálne náklady

64 418,79
20 900,44
335,85

51 580,85
17 583,09
201,22

d) dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

120,51

94,83

e) odpisy, rezervy a opravné
položky
f) finančné náklady

551 – Odpisy dlhodobého nehm.a
hm.maj.
562 - Úroky
568 – Ostatné finančné náklady

28 511,00

23 044,00

135,14
517,08

562,23
796,09

b) služby

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery
a náklady z odvodu
príjmov
i) ostatné náklady
Spolu náklady:

585 – Náklady na transfery
z rozpočtu obce subjektom
verejnej správy
587 – Náklady na ostatné transfery
548 – Ostatné náklady

259,20

0

1 700,00

1 653,40

5 342,84
161 559,55

6 383,94
146 735,53

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 Všeobecne záväzným nariadeniam č. 2
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce schváleného OZ dňa
10.2.2015 uznesením č. 18 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 500,00 €

1 500,00 €

0

200,00 €

200,00 €

0

-4-

-2-

Futbalový klub APEX KRUŽNÁ bežné výdavky
OZ BERKő – bežné výdavky

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so
Všeobecne záväzným nariadeniam č. 2 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce schváleného OZ dňa 10.2.2015 uznesením č. 18.
Obec Kružná v roku 2016 poskytla dotáciu v súlade s rozpočtom obce pre Futbalový
klub APEX Kružná vo výške 1500 €.
FK APEX Kružná poskytnutú dotáciu vo výške 1500 € použili na úhradu poplatkov
pre Slovenský futbalový zväz vo výške 990,42 €, na nákup vápna vo výške 14,09 €, na
nákup športových potrieb/dresy, chrániče/vo výške 209,99 € a na cestovné výdavky
vo výške 285,50 €. K 31.3.2017 chýbajúce cestovné príkazy predložilo vedenie FK
k vyúčtovaniu finančných prostriedkov.
Obec Kružná v roku 2016 poskytla dotáciu v súlade s rozpočtom obce aj pre
Občianske združenie Berkő vo výške 200 € k 20. výročiu založenia speváckeho
súboru Berkő na oslavu narodenín.
Bola predložená faktúra z reštaurácie „U bieleho koňa“, kde sa konala večera pre 150
pozvaných hostí.

10. 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

1 748,93

1 748,93

0

7 191,96

7 191,96

0

124,74

124,74

0

Bežné výdavky

1 026,84

1 026,84

0

ÚPSV a R

Aktivačná činnosť –
dobrovoľnícka činnosť
opatrovanie a informovanie
občanov §52a 100%
Bežný výdavky

1 720,72

1 720,72

0

Rožňava

Aktivačná činnosť od

-1-

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

ÚPSV a R

Bežný výdavky

Rožňava

Projekt § 50j pom. rob. od

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

1.10.2016 /mzdy a odvody
pomocných robotníkov
Ondrej Lešták, Melinda
Barkaiová/
ÚPSVa R
Rožňava

Bežné výdavky
Projekt § 54 pom.rob. do
30.6.2016 /mzdy a odvody
pomocných robotníkov
Ondrej Lešták, Beáta
Szendiová/

ÚPSV a R

Bežný výdavky

Rožňava

Hmotná núdza strava –
Ošváthová Linda

ÚPSV a R
Rožňava

10.6.2016 do 30.11.2016
/mzdy, odvody, nákup prac.
náradí, prac. odevov /
§52 85% a 15%

17

ÚPSVaR

Bežné výdavky

Rožňava

Aktivačná činnosť §52 100%

3 992,12

3 992,12

0

zo ŠR do 31.5.2016 /mzdy,
odvody, nákup prac. náradí,
prac. odevov, obuvi /
MV SR

Bežné výdavky

Okresný úrad

Voľby do NR SR v r. 2016

0
794,56

794,56

0

Rožňava
MV SR

Bežné výdavky

Okresný úrad

Register obyvateľstva

Rožňava

/REGOB 2016/

MV SR

Bežné výdavky

Okresný úrad

REGISTER ADRIES 2016

156,75

156,75

0

9,00

0

217,00

217,00

0

42,00

42,00

0

3 237,00

3 237,00

0

20 261,62 €

20 261,62 €

0

0,00 €

0,00 €

0

20 261,62 €

20 261,62 €

0

9,00

Rožňava
Okresný úrad

Bežné výdavky

Košice – Odbor

Účelový transfer na

školstva

vzdelávanie v MŠ

Okresný úrad

Bežné výdavky

Košice

Dotácia na ŽP
Prevod Csányiovej –

Odbor ŽP

Spoločný stavebný úrad
Rožňava
Pôdohospodárska Kamerový systém –
platobná
vrátenie DPH
agentúra /PPA/
Bratislava

Bežné transfery spolu:
Kapitálové transfery spolu:

Spolu transfery:

18

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

11. Podnikateľská činnosť
V roku 2016 obec podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Kružná neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce.
Vypracovala: Erika Drenková, ekonómka

V Kružnej, dňa 21.4. 2017

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 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 21 009,95 EUR.

Ondrej L i p t á k
Starosta obce
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