Záverečný účet Obce Tesárske Mlyňany
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016

V Tesárskych Mlyňanoch, jún 2017
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Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2016.
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec 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.
Obec nemala schválený rozpočet do 31.12.2015 pre nasledujúci rozpočtový rok 2016, bola
v rozpočtovom provizóriu od 01.01.2016 do 23.03.2016. Hospodárila podľa schváleného
rozpočtu obce predchádzajúceho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória v každom mesiaci rozpočtového roka 2016 neprekročili 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú
v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
Rozpočtové provizórium:
----------------------------------------------------------Príjmy - bežné
1.029.824,00 €
kapitálové
25.395,00
finančné
0,00
--------------------------------------------Úhrn príjmov:
1.055.219,00
Výdavky - bežné
458.227,00 €
kapitálové
58.331,00
finančné
71.950,00
--------------------------------------------Obec
588.508,00
Základná škola
466.711,00
--------------------------------------------Úhrn výdavkov:
1.055.219,00
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované
s rozpočtom obce po jeho schválení.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.03.2016 uznesením OZ
č.119/2016.
Rozpočet obce bol upravovaný:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 28.01.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 28.01.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 zo dňa 24.03.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 zo dňa 24.03.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 zo dňa 20.05.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 zo dňa 31.05.2016
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- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 125/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 126/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 129/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 132/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 133/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 134/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 135/2016
- zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesenie č. 136/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 141/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 142/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 143/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 144/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 145/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 146/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 147/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 148/2016
- zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesenie č. 149/2016
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 zo dňa 21.11.2016
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 zo dňa 25.11.2016
- zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesenie č. 154/2016
- zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesenie č. 155/2016
- zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesenie č. 156/2016
- zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesenie č. 158/2016
- zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesenie č. 159/2016
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2016
Rozpočet obce v EUR :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1 334 595,00 €
1 333 854,96 €
Prebytkové

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016
1 334 595,00

Skutočnosť k 31.12.2016
1 300 357,61

% plnenia
97,44 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
614 230,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
598 679,82 €

% plnenia
97,47 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
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Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 494 230,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 491 770,16 €, čo predstavuje plnenie na
99,51 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 64 720,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 60 623,16 € , čo je
93,67 % plnenie. Príjmy daň z pozemkov boli vo výške 41 084,25 €, daň zo stavieb vo výške
19 345,59 €, daň z bytov a nebytových priestorov 193,32 €.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7 543,21 €.
c) Daň za psa 533,65 €
d) Daň za nevýherné hracie prístroje 161,41 €
e) Daň za ubytovanie 94,50 €
f) Daň za užívanie verejného priestranstva – predaj tovaru a služieb, zakladňova stanica
Orange 1 384,00 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 703,49 €
h) Daň za jadrové zariadenia 23 409,45 €
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške
8 097,27 € a pohľadávky na dani za psa vo výške 192,60 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
110 703,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
93 244,96 €

% plnenia
84,23 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 32 976,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 25 654,83 €, čo je
77,80 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 010,14 € a z prenajatých
budov, priestorov, objektov a zariadení vo výške 24 644,69 €.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za nájomné a služby 12BJ vo výške 4 038,79 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky a iné platby :
Z rozpočtovaných 75 691,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 65 594,64 €, čo je
86,66 % plnenie.
Prevažnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za správne poplatky 2 846,09 €, knižničné
poplatky 217,50 €, pokuty 224,02 €, za osvedčovanie podpisov a listín obcou 1 032,00 €,
poplatky za matričné úkony 384,50 €, z výťažkov lotérie a hier 10 500,00 €, vyhlasovanie
v MR 460,00 €, cintorínske poplatky 1 903,63 €, poplatky/ školné/ za MŠ 2 285,50 €,
poplatky ŠKD 2 148,00 €, za fotokopírovanie 0,72 €, za odpredaj elektro odpadu 194,69 €,
za stravné od dôchodcov 12 417,79 €, platby za donášku obedov pre seniorov 1 685,10 €,
réžia školskej jedálne 9 800,00 €, za vypúšťanie odpadových vôd 19 495,10 €, úroky na
účtoch 25,26 €, refundácie 1 295,53 €, Základná škola – zúčtovanie zdravotného poistenia
444,37 €, dlh na pohrebnom Ľ. Sýkora z roku 2015 splatené vo výške 230,33 €.
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K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 8 371,76 €.
Bežné príjmy – Základná škola, nerozpočtované :
Skutočnosť k 31.12.2016
53 408,24 €
3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2016
499 578,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
498 462,70 €

% plnenia
99,78 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poskytovateľ
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
PPA Bratislava
MK SR Bratislava
NSK Nitra
DPO SR Bratislava
Okresný úrad Nitra
Enviromentálny fond
Bratislava
ÚPSVaR Zlaté Moravce
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
OÚ ŽP Nitra
Okresný úrad Nitra
Európsky SF, ÚPSVaR Nitra

Suma v EUR
2 550,00
380 625,96
2 543,00
192,77
1 460,48
2 946,24
1 000,00
300,00
700,00
34 634,00
57 277,24
164,64
4 103,17
589,71
167,15
26,60
9 181,74

Účel
Materská škola-predškoláci
Základná škola - školstvo
Hmotná núdza-strav.náv.dieťaťa
CO
Voľby do NR SR
Úhrada DPH Autobusové zastávky
Dotácia na knihy-Obecná knižnica
V. ročník vo varení guláša
DHZ odborná príprava členov HJ
ZŠ-výmena okien,dverí podkrovie
Odstránenie nezákonne
umiestneného odpadu v obci
Prídavky na dieťa
Matrika
Register obyvateľov
Starostlivosť o životné prostredie
Register adries
Aktivačná činnosť

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, boli tiež
zúčtované voči štátnemu rozpočtu.

Rozpočet sa upravuje pri príjme na bežný účet bez

schválenia zastupiteľstva. Zastupiteľstvo s úpravou v priebehu roku 2016 bolo oboznámené.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
1 710,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
1 596,20 €

% plnenia
93,35 %

a) Príjem z kapitálových príjmov:
Z rozpočtovaných 1 710,00 €, kapitálový príjem z predaja pozemkov obce celkom 1 596,20 €
– usporiadanie pozemkov.
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Odpredaj pozemkov obce, katastrálne územie Mlyňany:
Tomáš Masár, Tesárske Mlyňany, Lipová ulica, 421,20 €
Mgr. Michal Blaho, Tesárske Mlyňany, Kapusničky, 205,00 €
Odpredaj pozemkov obce, katastrálne územie Tesáre nad Žitavou:
Magdaléna Chrenová a Cisar, Tesárske Mlyňany, Orechová ulica, 95,00 €
Štefan Horný, Tesárske Mlyňany, Ulica Za kostolom, 800,00 €
Z-COM, s.r.o., Tesárske Mlyňany, Orechová 543, 75,00 €.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
108 374,00 €
108 373,93 €

% plnenia
100 %

Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok prostriedkov z minulých rokov 108.373,93 €,
z toho dotácia na opravu a výmenu okien kotolne a časti obvodových stien malej a veľkej
telocvične v Základnej škole, poskytnutá v decembri 2015 v sume 35 000,00 €.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016
858 150,00 € /obec/
475 704,96 € /ZŠ/
1 333 854,96 €

Skutočnosť k 31.12.2016
748 423,76 €/obec/
523 016,32 € /ZŠ/
1 271 440,08 €

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2016
630 594,23 €

% plnenia
85,39 %

95,32 %

1) Bežné výdavky obce :
Rozpočet na rok 2016
738 497,00 €
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj bývania
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Iné zdravotnícke služby

Rozpočet
EUR
167 366,00

Skutočnosť
EUR
156 461,72

1 510,00
4 104,00
1 507,00
5 887,00
193,00
11 552,00
12 369,00
11 870,00
151 303,00
57 776,00
12 136,00
4 101,00
16 341,00
15 525,00
6 175,00

1 377,58
4 103,17
1 469,40
4 069,52
0,00
8 724,56
10 450,21
10 819,26
90 927,88
46 894,90
9 723,51
3 073,19
14 295,81
13 298,00
5 776,07
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Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
DS, cintoríny a iné služby
Predškolská výchova – MŠ
Základná škola – telocvičňa,kotolňa
Základná škola – školská jedáleň
Centrum voľného času
Staroba
Sociálna pomoc občanom v núdzi
Hygienická očista

17 690,00
28 529,00
2 800,00
5 287,00
100 693,00
70 219,00
204,00
100,00
31 005,00
1 215,00
1 040,00

16 581,24
26 932,87
1 309,96
5 012,55
98 598,75
69 783,04
203,88
0,00
28 535,66
1 164,64
1 006,86

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 165 971,13 €. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov Obecného úradu, Matričného úradu, Regob, CO, ŽP, služby občanom,
aktivačných pracovníkov, čističky odpadových vôd a kanalizácie, Materskej školy pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo vo výške 61 181,25 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného
z miezd pracovníkov obce a DDP za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Skutočne čerpané k 31.12.2016 boli vo výške 387 858,12 €. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné
služby, odvoz odpadov a čistenie nelegálnych skládok odpadu, prevádzkovanie ČOV
a kanalizácie, údržba ciest, chodníkov a mostov, ochrana prírody a krajiny, údržba cintorínov,
domov smútku, Kultúrneho strediska služieb, budova s príslušenstvom na ihrisku pri
Základnej škole, všeobecný materiál, dopravné, štandardná údržba a opravy budov a zariadení
obce, ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo vo výške 11 514,21 €.
Patria sem príspevky pre spoločný obecný úrad Vráble v sume 1 072,20 €, členské príspevky
1310,40 €, príspevky spoločenským a neziskovým organizáciám v sume 7 750,00 €,
príspevky jednotlivcom v hmotnej núdzi v sume 600,00 €, príspevok pri uvítaní detí v našej
obci 400,00 €, nemocenské dávky 216,97 €, prídavky na dieťa ÚPSVaR 164,64 €.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
Skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo vo výške 4 069,52 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
75 010,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
73 188,83 €

% plnenia
97,57 %

v tom :
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Funkčná klasifikácia

Rozpočet
EUR

Zakúpenie služobného automobilu Citroen Berlingo
Zakúpenie pozemkov Sekaniny / Ulica Ambrózyho/
Výstavba cesty Podlužia
Autobusová zastávka Mlyňanka
Spevnená plocha - priestranstvo Kssl Tesáre
Most cez Žitavu-Tesáre domovina
Park Mons. Júliusa Gábriša – elektrické osvetlenie
Rekonštrukcia budovy a ihriska pri Základnej škole
Cintorín Mlyňany-oplotenie ,parkovisko

Skutočnosť
EUR

5 550,00
1 000,00
350,00
2 000,00
11 750,00
6 000,00
10 000,00
20 360,00
18 000,00

5 540,00
0,00
0,00
1 887,00
11 738,70
5 960,00
9 713,80
20 358,00
17 991,33

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie:
Rozpočet na rok 2016
475 704,96 €

Skutočnosť k 31.12.2016
471 717,98 €

% plnenia
99,16 %

Bežné výdavky - nerozpočtované Základná škola - ŠJ :
____________________________
Skutočnosť k 31.12.2016
____________________________
_________51 298,34 €__________
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola - školstvo
377 945,27 €
Hmotná núdza - ÚPSVaR
2 482,00 €
Základná škola – transfer z obce
2 720,99 €
________________________________________________
Spolu:
383 148,26 €
Originálne kompetencie:
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu:

27 493,98 €
61 075,74 €____
88 569,72 €

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie:
___________________________________________________________________________
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
0,00 €
0,00 €
0,00 %
___________________________________________________________________________
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4) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
44 643,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
44 640,70 €

% plnenia
99,99 %

Výdavkové finančné operácie splátky úverov vo výške 44 640,70 €.
Bankový dlhodobý úver prekleňovací
Bankový spotrebný úver – Leasing
Bankový krátkodobý úver-Spevnené plochy v obci
Bankový dlhodobý úver-Spevnené plochy A,B,C,
Bankový dlhodobý úver - Klubovňa pre spolkovú činnosť
Bankový krátkodobý úver – Rekonštr. Autobusových zastávok
Úver zo ŠFRB – splácanie vo výške

6 684,00
1 737,71
5 131,44
13 332,00
3 096,00
4 483,20
10 176,35

€
€
€
€
€
€
€

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec Tesárske Mlyňany vytvárala rezervný fond. V roku 2016 bol prídel do rezervného
fondu.
Rezervný fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016

27 876,62 €

Prídel do rezervného fondu

46 387,94 €

Čerpanie na splátky istín a kapitálové výdavky

46 387,94 €

Čerpanie – poplatky banke

51,82 €

Čerpanie – zrážka dane z úroku

0,29 €

Kreditné úroky

1,67 €

KZ k 31.12.2016

27 826,18 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

1 396,44 €

Prírastky - povinný prídel 1 % + Kolektívna

+1 788,28 €

zmluva
Úbytky - čerpanie

2 977,35 €

KZ k 31.12.2016

207,37 €
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5. Výsledok hospodárenia za rok 2016, použitie prebytku
Výpočet prebytku alebo schodku hospodárenia obce Tesárske Mlyňany/rozpočtový výsledok/:
Bežné príjmy
1.190.387,48 = Obec 796.177,55 + ZŠ 394.209,93
Bežné výdavky
1.102.312,21
630.594,23 +
471.717,98
Prebytok bežného rozpočtu
88.075,27
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok rozpočtu spolu:
Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Rozdiel

1.596,20 =
73.188,83
- 71.592,63

1.596,20
73 188,83

+
+

0,00
0,00

16.482,64
108.373,93
44.640,70
63.733,23

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia a PPA Bratislava – úhrada
dane z pridanej hodnoty 15 % sadzby oprávnených výdavkov obci Tesárske Mlyňany vo
výške 2.946,24 € z rekonštrukcie autobusových zastávok.
Výsledok hospodárenia obce Tesárske Mlyňany je prebytok vo výške 112.195,39 EUR.
Usporiadanie výsledku hospodárenia medzi nákladmi a výnosmi za rok 2016 sa uskutoční
prevodom na účet 428. Jedná sa o čiastku -25.164,36 EUR v súvahe riadok 125 /toto je
účtovný výsledok hospodárenia/.
Tvorba rezervného fondu:
Výsledok hospodárenia
z toho:
Nezaplatené faktúry
Finančná zábezpeka
Fondové účty
Depozitný účet
Mzdy a odvody za december 2016
Pohľadávky voči zamestnancom, stravné lístky
Rozdiel pre tvorbu RF - Bežný účet a peniaze

112.195,39 €
2.477,91
5 155,23
28 033,55
1 462,96
19 184,23
447,90
55 433,61

€
€
€
€
€
€
€

Prebytok rozpočtu v sume 55.433,61 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v plnej výške /čerpať
na splatenie istín – úverov a kapitálové výdavky/.

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

-1-

OÚ školstvo

Výmena okien-Telocvičňa ZŠ

OÚ školstvo

Výmena okien kotolne v ZŠ

OÚ Nitra

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
v EUR
-3-

0

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015
v EUR
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v EUR
-5-

35 000,00

0

34 634,00

34 634,00

0

Materská škola - predškoláci

2 550,00

2 550,00

0

OÚ Nitra

ZŠ – školstvo/doprav. žiakov

380 625,96

380 625,96

ÚPSVaR

Hmotná núdza –stravov. náv.

2 543,00

2 543,00

OÚ Nitra

CO

192,77

0,00

OÚ Nitra

Voľby do NR SR

1 460,48

1 460,48

0

PPA BA

Úhrada DPH –Autobus.zast.

2 946,24

2 946,24

0

MK SR

Obecná knižnica - knihy

1 000,00

1 000,00

0

NSK

V.ročník vo varení guláša

300,00

300,00

0

DPO SR BA

DHZ odborná príprava členov

700,00

700,00

0

Env.fond BA

Odstrán.nezák.umiest.odpadu

57 277,24

57 277,24

0

ÚPSVaR

Prídavok na dieťa

164,64

164,64

0

OÚ Nitra

Matrika

4 103,17

4 103,17

0

OÚ Nitra

Register obyvateľov

589,71

589,71

0

OÚ ŽP Nitra

Starostl. o životne prostredie

167,15

167,15

0

OÚ Nitra

Register adries

26,60

26,60

0

Európsky SF

Aktivačná činnosť

9 181,74

9 181,74

0

1 270 ,19
0
192,77
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B. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so zákonom o účtovníctve a o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Poskytnutá suma

Použitá suma

Rozdiel

Športový klub a STO - BV

4 750,00

4 750,00

0

Športový klub – zakúpenie kosačky

3 000,00

3 000,00

0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie v súlade so zákonom o účtovníctve
a o poskytovaní dotácií.

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

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

2 851 439,67

2 711 757,53

0,00

0,00

2 541 972,76

2 402 290,62

Dlhodobý finančný majetok

309 466,91

309 466,91

Obežný majetok spolu

435 115,79

384 736,50

75,00

25,00

260 437,46

242 984,56

26 151,99

29 531,55

Finančný majetok

148 451,34

112 195,39

Časové rozlíšenie

615,81

3 840,22

3 287 171,27

3 100 334,25

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

2 548 002,09

1 936 444,26

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Návratné finančné výpomoci
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky

SPOLU
PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
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Oceňovanie rozdiely

0,00

0,00

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

2 548 002,09

1 936 444,26

369 025,94

285 919,81

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky

221 076,43

216 873,94

1 800,00

1 800,00

Krátkodobé záväzky

69 508,87

23 332,47

Bankové úvery

76 640,64

43 913,40

370 143,24

877 970,18

3 287 171,27

3 100 334,25

Rezervy zákonné krátkodobé

Časové rozlíšenie

SPOLU

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Obec môže na splnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak:
a) celková suma dlhu ku koncu roka neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho roka
b) suma bežných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2015
60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

= 1.116.538,00 €
669.922,80 €
279.134,50 €

+
-

voči dodávateľom
voči subjektu s právnou subjektivitou
iné záväzky –refundácia
finančná zábezpeka
voči zamestnancom (mzdy - odvody 12/2016)
S p o l u:

2.477,91
1.270,19
192,77
5.155,23
19.184,23
28.280,33

€
€
€
€
€
€

Krátkodobé bankové úvery .
Krátkodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Spevnené plochy v obci poskytnutý 27.6.2014
vo výške 44.757,76 €, splatný 25.11.2016. Splátky úveru v roku 2016 z rozpočtu obce
5.131,44 €, úroky z úveru 99,69 €. Úver je splatený.
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Krátkodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Autobusové zastávky v obci poskytnutý
2.12.2014 vo výške 24.124,80 €, splatný 1.12.2016. Za rok 2016 splatený úver vo výške
4.483,20 € z toho 2.946,24 € z vrátenej dani z pridanej hodnoty od PPA Bratislava
a z rozpočtu obce 1.536,96 €, splatené úroky z úveru vo výške 130,80 €. Úver je splatený.

Obec má bankové úvery vo výške 43.913,40 EUR.
Dlhodobý, bankový úver na rekonštrukciu Klubovne pre spolkovú činnosť, poskytnutý
18.4.2011 vo výške 80.000,00 €, splatný 25.11.2020 v aktuálnej výške 12.148,00 €. Splátky
úveru v roku 2016 boli v celkovej výške 3 096,00 €, úroky z úveru vo výške 363,06 €.
Dlhodobý, bankový úver na preklenutie bežných výdavkov, poskytnutý 27.12.2011 vo výške
55.000,00 €, splatný 25.11.2020 v aktuálnej výške 26.207,00 €. Splátky úveru v roku 2016
boli v celkovej výške 6 684,00 €, úroky z úveru vo výške 783,32 €.
Dlhodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Spevnené plochy A, B, C, poskytnutý
10.4.2014 vo výške 40.000,00 €. Splatný 25.5.2017 v aktuálnej výške 5.558,40 €. V roku
2016 splatené 13.332,00 €, úroky z úveru 458,32 €.
Štátny fond rozvoja bývania.
Š F R B – dlhodobý úver na výstavbu nájomnej bytovky - 12 BJ, číslo zmluvy
407/1308/2005, vo výške 319.727,28 €, splatnosť od 21.10.2005 do 30.09.2035.
Zostatok dlhodobého úveru ŠFRB je v aktuálnej výške 210.900,08 €.
Úver sa spláca a splátky v roku 2016 boli v celkovej výške 10.176,35 €, splátky úroku
z úveru vo výške 2.164,21 €.
ČSOB Leasing.
Č S O B Leasing – spotrebný úver na kúpu osobného vozidla RENAULT Master.
Spotrebný úver poskytnutý 2.9.2014, hodnota úveru 4 374,00 €, úrok 446,89 €, splatnosť
22.9.2016. V roku 2016 splatený spotrebný úver vo výške 1.737,71 €, úroky z úveru vo
výške 70,12 €. Spotrebný úver je splatený.

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Tesárske
Mlyňany .
Príloha č. 1 Záverečného účtu
Vypracovala: Katarína Uhrinová
V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 6.6.2017
Vyvesené dňa:

..........................................
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Zvesené dňa: .............................................
Prerokované dňa:

.....................................

Uznesenie číslo ............... / 2017

10. Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Použitie prebytku v sume 55.433,61 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3
písm.a) a písm.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 na tvorbu rezervného fondu v plnej výške / čerpať na
splácanie istín a kapitálové výdavky obce /.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.
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