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Záverečný účet Obce
Janovík 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. Rozpočet obce Janovík na rok 2016 bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2015 uznesením č. 22/2015
Rozpočet bol zmenený :
- zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 12/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
Z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

56510,00

Upravený
rozpočet
80262,20

Skutočnosť

56510,00
0
0

77662,20
2600,00
0

76302,51
4606,00
0

Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

52740,00

68802,00

72177,76

52740,00
0
0

61202,00
7600,00
0

64523,76
7654,00
0

80908,51

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v celých €
Rozpočet na rok
2016
56510,00

Upravený 2016
80262,20

Skutočnosť
k 31.12.2016
80908,51

% plnenia
143,17%

3

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok
2016
41500,00

Upravený 2016
50700,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
81511,73

% plnenia
196,41%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 51862,66 €, čo predstavuje plnenie na 120,61%
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7679,91 €, čo je
105,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3469,55 €, dane zo stavieb boli v sume
4210,36 € a dane z bytov boli v sume 0. €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 441, - €, daň
za psa a 3395,00 € za komunálny odpad. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 805,41 €.
Pohľadávky z nedaňových príjmov-854,00
c) Daň za psa 441 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
f) Daň za predajné automaty 0 €
g) Daň za ubytovanie 0 €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €
i) Poplatok z reklamy 0 €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3395,00 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok
2016
100,00

Upravený 2016
200,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
213,16€

% plnenia
106,58%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 213,16 €, čo je 106,58 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, bytov, priestorov a objektov v sume
213,16€ ,
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok
2016
1250

Upravený
2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

5120

6405,22

% plnenia

512,41%

Obec mala príjmy z poplatkov za predaj výrobkov , tovarov a služieb : 6405,22 € a to za
odpadové nádoby , 320 - €, miestny rozhlas 85,- €, cintorínsky poplatok 50,- €, prijem za VN,
–trafostanica 2142,00€ a príjem z recyklačného fondu 177- €. príjem z dobropisov elektrina,
plyn, voda 1369,22€ , správne poplatky : rozhodnutie 1425€ , ohlásenie drobnej stavby 420,00 € , overovanie 297€, súpisné číslo-120,00€
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Rozpočet na rok
2016
90

Upravený 2016
1022,20

Skutočnosť
k 31.12.2016
1055,02

P.č.
1.

Poskytovateľ
Obvodný úrad Prešov

Suma v €
923,20

2.

REGOB

95,70
27,12

3.
4.

Obvodný úrad Prešov,
živ.prostredia
OÚ Prešov

9,00

Spolu

% plnenia
1172,24%

Účel
volby
Evidencia obyvateľstva
Ochrana prírody, štátnej vodnej
správy, ochrana ovzdušia, ochrana
pred povodňami
Register adries

1055,02

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016
0

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

% plnenia
0%

a) Transfer zo ŠR – Územný plán obce :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1400,00 €,
Transfer od ostatných subjektov príjem k 31.12.2016 v sume 600,00 €
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2606,00 plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 90€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1055,01 €,
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

0

Vo finančných operáciách boli použité finančné
rekonštrukcia a modernizácia

prostriedky na kapitálové výdavky –

6.) Mimorozpočtové príjmy:
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016
0

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v celých €
Rozpočet na rok
2016
52740,00

Upravený 2016
68802,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
72177,76

% plnenia
136,85%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok
2016
52740,00

Upravený 2016
61202,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
64523,76

% plnenia
122,34%

Z rozpočtových bežných výdavkov 52740,00 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2015 v sume
64523,76€ , čo predstavuje 124,34%
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 18000,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18619,46 - €,
čo je 103,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu,
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 6900,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8073,33- €, čo
je 117,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa : Obec,
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 26350,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29518,98 €, čo
je 112,026 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce , ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, poštovné, dopravné, vývoz odpadu, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 90,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1055,02- €, čo
1166,6% čerpanie. Patria tu výdavky na REGOB 95,70 € , výdavky na
životné prostredia 27,12 €, REFERENDUM –poskytnutá dotácia 923,20€ - vyčerpané
748,95 -€, vrátené v roku 2016 – 174,25€, Register adries 9,00 €
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016
7600,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
7654,00

% plnenia
100,7%

3.) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016
0

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2016
0

% plnenia

0

4.) Nerozpočtované výdavkové operácie:
Rozpočet na rok
2016
0

Upravený 2016
0

0

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2016
V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, súčasťou rozpočtu obce sú aj
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z penažných fondov obce a realizujú sa
nenávratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operáciu nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov obce.
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Z výpočtu prebytku resp. schodku rozpočtu obce vyplýva, že finančné operácie
neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia obce. Výsledok rozpočtovaného
hospodárenia obce ovplyvňujú len príjmy a výdavky bežného rozpočtu a kapitálového
rozpočtu za obdobie rozpočtového roka. Finančné operácie teda nevstupujú do príjmov
a výdavkov rozpočtu obce. a Prostriedky peňažného rezervného fondu na krytie schodku
boli použité na konci rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia.
Prebytok rozpočtu podľa § 10.ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sa vypočítava ako rozdiel( príjmov bežného rozpočtu +príjmov
kapitálového rozpočtu) – ( výdavkov bežného rozpočtu +výdavkov kapitálového rozpočtu)
Z prebytku sa vylučujú nevyčerpané účelové určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR
Skutočnosť
k 31.12.2016
v celých €

Príjmy celkom
toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

80908,51

Prebytok rozpočtu

8730,75

76302,51
4606,00
0
72177,76
64523,76
7654,00
0

Prebytok hospodárenia: 80908,51-72177,76=8730,75
Prebytok rozpočtu v sume 8730,75 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je zdrojom rezervného fondu minimálne 10 %
prebytku rozpočtu.
Zostatky na účtoch k 31.12.2015
Zostatok na účtoch k 31.12.2016
Bežný účet obce
Prima banka
Dotačný účet
Depozitný účet
Pokladňa

7107,89
8,74
42,25
16,60
4566,89

SPOLU:

11742,37

Bežný účet obce
Prima banka
Dotačný účet
Depozitný účet
Pokladňa
Peniaze na ceste

13980,64
3,54
42,25
16,60
6380,09
50,00
20473,12
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond je
tvorený podľa par. 15 ods. 4. zákona č. 583/2004 – RF musí byť väčší, alebo najmenej 10 %
z prebytku rozpočtu. V roku 2016 sa nepoužil rezervný fond.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

351307,93

361757,51

Neobežný majetok spolu

338410,46

339597,14

0

2800,00

Dlhodobý hmotný majetok

289615,40

288002,08

Dlhodobý finančný majetok 063

48795,06

48795,06

Obežný majetok spolu

12897,47

22160,37

27,84

27,84

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1127,26

1659,41

Finančné účty

11742,37

20473,12

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

351307,93

361757,51

Vlastné imanie

211719,68

220355,55

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

212501,07

211719,68

-781,39

8635,87

2507,89

2718,54

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

227,39

2507,89

2491,15

0

0

137080,36

138205,89

z toho :

Nevysporiadaný Výsledok hospodárenia
z min. rokov
Výsledok

hospodárenia

za

účtovné

obdobie
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovni
- voči DÚ

0€
1294,66 €
794,41 €
128,54 €
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8.Finančné usporiadanie vzťahov voči
A ) zriadeným a založeným právnickým osobám - nebolo
B)

ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom - nebolo

C)

štátnemu rozpočtu - bolo

D)

štátnym fondom - bolo

E) rozpočtom iných obcí
F) 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.
C) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

MV SR
OU PO
OU PO
OU PO

Účelové
určenie
grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel v €,

Evidencia
obyvateľov
Voľby NRSR
Register adries
Živ. prostredie

95,70

95,70

0

923,20
9,00
27,12

923,20
9,00
27,12

0
0
0

1055,02

1055,02

0

Spolu

Zostatok do
roku 2017

V Janovíku dňa 12.04.2017
Marián ŽEC
Starosta obce
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Záverečný účet obce Janovík , tak ako je v predchádzajúcej časti uvedený, bol
prerokovaný, predložené stanovisko hlavného kontrolóra a schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 12.04.2017
V súlade zo zákonom o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 par. 16, odst. 10 záverečný účet
sa uzatvára:
Súhlasím

s celoročným hospodárením bez výhrad

Príloha:
a) stanovisko hlavného kontrolóra
b) Návrh na uznesenie OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Janovíku zo dňa 12.04.2016
a/ Berie na vedomie :
1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016
b/ Schvaľuje:
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrady

Hlasovanie : 5
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Janovíku

5
0
0

12.04.2017

Marián ŽEC
Starosta obce
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