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Záverečný účet Obce Krivany 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový
prebytok rozpočtu bol vo výške 1.943.- €.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením číslo
149/2015.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.07.2016 uznesením číslo 203/2016,
- druhá zmena schválená dňa 01.12.2016 uznesením číslo 234/2016,
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením číslo 250/2016.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v €
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 subjektivitou
Prebytok rozpočtu obce

929 689,00
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Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 069 777,00

897 229,00
14 000,00
0,00
18 460,00
927 746,00

999 462,00
21 055,00
30 800,00
18 460,00
1 067 834,00

326 502,00
81 004,00
25 200,00
495 040,00
1 943,00

401 821,00
86 904,00
25 200,00
553 909,00
1 943,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
1 051 317,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 054 400,80

100,29

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 051 317,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 054 400,80 €, čo predstavuje 100,29 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
999 462,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 002 064,17

100,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 999 462,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 002 064,17 €, čo predstavuje 100,26 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
385 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

391 010,49

101,56

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 385 00,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 391 010,49 €, čo predstavuje plnenie na
101,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 201,20 €, čo
predstavuje plnenie na 81,54 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 852,99 €, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 5 348,21 €.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 837,03 € za nedoplatky z minulých rokov týkajúce
sa dane z nehnuteľnosti, poplatkoch za psa a poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, poplatkoch za psa
a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 20 072,26 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo uhradených 1 488,10 €, čo je 124,00 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 € bolo uhradených 49,00 €, čo je 24,50 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 14 000,00 € bolo uhradených 12 740,80 €, čo je 91,00 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
42 121,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

39 761,60

94,39

Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 050,00 € bol skutočný príjem v sume 16 800,05 €, čo je 101,81 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov 548,66 €, z prenajatých bytov nad obecným
úradom 9 500,72 €, správu bytov 521,47 € a z prenajatých rómskych bytov 6 229,20 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 25 621,00 € bol skutočný príjem v sume 22 961,55 €, čo je 89,62 %
plnenie. Ide o príjem správne poplatky 1 080,00 €, pokuty zaplatené obci 20,00 €, príjem na
kultúrny rozvoj 7 012,00 €, poplatky za služby poskytované obcou 7 627,85 €, zaplatené
vodné stočné rómske byty 7 131,00 € a úroky na účtoch zriadených obcou 90,70 €.

c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
500,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

4 560,01

912,00

Príjmy z dobropisov, príjem vrátenie preplatku ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2015
Z rozpočtovaných 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 560,01 €, čo je
912,00% plnenie. Ide o príjmy z dobropisov v sume 3 005,67 € a príjem vrátenie preplatku
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015. Tento preplatok nebol rozpočtovaný.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 530 440,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 531 252,97 €, čo
je 100,15 % plnenie.
Poskytovateľ
dotácie
MV SR
MV SR

Suma v €
383 643,00
3 374,00

Účel
Dotácia na prenesené kompetencie
Dotácia na dopravné

MV SR

4 774,00

Dotácia na vzdelávacie poukazy

MV SR

2 875,00

Dotácia MŠ prípravka

ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR

11 842,66
2 141,40
5 371,00
4 344,50
869,00

MV SR

2 899,00

Dotácia na stravu HN
Dotácia školské potreby
Dotácia sociálne znevýhodnené prostredie
Dotácia na lyžiarsky kurz
Dotácia na učebnice
Dotácia na odchodné školstvo
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MV SR

3 222,30

Dotácia na školu v prírode

MV SR

3 900,00

Dotácia na vybavenie telocvične

MV SR

36,96

Dotácia na učebnice prvouky

ÚPSVaR

7 535,60

Dotácia na projekt 50J,50A školstvo

Všeobecná zdravotná
poisťovňa
ÚPSVaR

2 248,92

RZZP za školu prenesený výkon

4 123,20

Dotácia na projekt 50A

IA MPSVaR

3 488,40

Dotácia na projekt TSP, ATSP 2014 - 2015

ÚPSVaR

1 038,42

Dotácia na projekt cesta z kruhu zamestnanosti

Obvodný úrad Prešov
Komunitná nadácia
Modrá Torysa
Komunitná nadácia
Modrá Torysa
Prešovský samosprávny
kraj
Fond na podporu umenia
Krajský úrad ŽP

192,77
300,00

Dotácia odmena skladníka CO
Dotácia na detský festival

1 000,00

Dotácia na HTFF

1 500,00

Dotácia na HTFF

4 000,00

Dotácia na HTFF

114,30

Dotácia vodná správa, ochrana ovzdušia

ÚPSVaR
MF SR

2 697,92
1 035,61

Dotácia MOS - aktivačná činnosť
Dotácia na voľby do NR SR

ÚPSVaR

1 210,14

Dotácia na výkon osobitného príjemcu

ÚPSVaR

47 390,32
700,00

Dotácia - dávky rómov

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
ÚPSVaR

8 894,96

Dotácia na materiálno - technické zabezpečenie
DHZO
Dotácia projekt 54 šanca na zamestnanie T, P

IA MPSVaR

8 405,67

Dotácia na národný projekt TSP, TP 2016 - 2019

ÚPSVaR

7 385,96

Dotácia projekt 54 šanca na zamestnanie T, N

MV SR

403,26

MV SR

13,80

MŽP SR

6 266,94

MŽP SR

737,28

Dotácia REGOB - evidencia obyvateľstva
Dotácia register adries - evidencia obyvateľstva
Dotácia na zmenu palivovej základne budovy
obecného úradu
Dotácia na zmenu palivovej základne budovy
obecného úradu

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
21 055,00

Skutočnosť k 31.12.2016
21 502,30

% plnenia
102,12

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 21 055,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 21 502,30 €, čo predstavuje 102,12 % plnenie.
Granty a transfery
Všetky kapitálové príjmy sa týkali poskytnutých grantov a transferov.
Poskytovateľ
dotácie
MŽP SR

Suma v €
15 073, 90

MŽP SR

1 773,40

SAŽP Banská Bystrica –
Program obnovy dediny

4 655,00

Účel
Dotácia na zmenu palivovej základne budovy
obecného úradu
Dotácia na zmenu palivovej základne budovy
obecného úradu
Dotácia – Integrovaná preventívna ochrana vôd
na území katastra obce Krivany

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
30 800,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

30 834,33

100,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 800,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 30 834,33 €, čo predstavuje 100,11 % plnenie.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 30 834,33 €
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
18 460,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

30 558,59

165,53

Z rozpočtovaných príjmov 18 460,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 30 558,59 €,
čo predstavuje 165,53 % plnenie.
Jedná sa o tieto príjmy: príjmy z prenájmu telocvične, poplatky MŠ, réžia, poplatky CVČ,
poplatky ŠKD, príjmy z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z refundácie projektov
ÚPSVaR.
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Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
513 925,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

411 019,29

79,97

Z rozpočtovaných výdavkov 513 925,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
411 019,29 €, čo predstavuje 79,97 % plnenie.

1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
401 821,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

362 691,37

90,26

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 401 821,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
362 691,37 €, čo predstavuje 90,26 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Čerpanie bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť inde
neklasifikovaná
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Staroba

144 989,00
9 730,00
1 036,00

139 912,13
10 270,63
876,65

96,49
105,55
84,61

5 520,00
22 650,00
2 000,00
24 800,00
9 000,00
34 547,00
100,00
5 500,00
22 800,00

6 712,36
15 068,44
0,00
22 432,55
1 627,68
28 421,03
0,00
6 471,31
18 553,94

121,60
66,52
0,00
90,45
18,08
82,26
0,00
117,66
81,37

9 300,00
29 000,00
600,00
2 600,00
5 100,00

10 334,54
26 342,08
598,03
1 590,56
5 469,20

111,12
90,83
99,67
61,17
107,23
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Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
Spolu

72 449,00

68 010,24

93,87

100,00
0,00
401 821,00 362 691,37

0,00
90,26

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
a) Rozbor podľa funkčnej klasifikácie:
Výkonné a zákonodarné orgány - výdavky vo výške 139 912,13 €:
Mzdy, odmeny a odvody zamestnancov obce, nemocenské dávky, cestovné náhrady.
Poplatky za elektrickú energiu obecný úrad, sýpku a vodojem, za vodu, stočné, telefón, mobil,
koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu. Nákup kopírky bizhub na obecný úrad.
Kancelárske a čistiace potreby (kancelársky papier, obaly, spisové obaly, diáre, zakladače,
harddisk na účtovníctvo, obálky s doručenkou, CD, monitor k PC starosta, tlačivá na daň
z nehnuteľností, toner do kopírky, zošity, kalendáre, obálky a pod.)
Všeobecný a stavebný materiál (materiál – kotolňa obecného úradu, zámky, zváracie
elektródy, obecné tabule, baterky, kanister, smetné koše, vrecka do košov, stojany na vrecia
na odpad, olej do faklí, prístrešky s príslušenstvom, tesnenia, lepidlo, výroba kľúčov,
predlžovačka, dózy pre dôchodcov na stravu, reproduktory, kancelárska stolička, rohožky na
obecný úrad, postrek na kroje, reflexné vesty, autolekárnička, skrutky na madlá na mostík,
zemina na kvety, tesnenia, stavebné lepidlo a iný materiál).
Materiál a služby pre základnú školu (farba na oplotenie ZŠ, terénne úpravy okolia pri ZŠ,
náklady obce na deň učiteľov).
Nákup štiepky - palivo, poplatok za plyn, reprezentačné výdavky obce, poplatky za údržbu
kopírovacích strojov, zmluvný servis kopírky bizhub, za programy update do všetkých PC na
obecnom úrade, poplatky za internetové prístupy samosprávy.
Materiál a práce na údržbe budov v správe obce (kanalizačná prípojka obecného úradu,
rekonštrukčné práce v zasadačke obecného úradu, podlaha v kancelárii ekonómky, prepojenie
merania vody, prekládka vodovodu Betánia, segmentová brána a úprava terénu pre garáž na
požiarne vozidlo. Poplatky za školenia a semináre.
Revízia kotlov a poplašného zariadenia, revízia komínov, dezinfekcia chladiarenského
zariadenia.
Doplnenie projektu dopravného značenia, spracovanie bezpečnostného projektu, školenie
BOZP zamestnancov obce, spracovanie monitorovacích správ ku všetkým projektom
z eurofondov, ktoré obec každý rok predkladá.
Poštovné a kolkové poplatky, poplatky za prenajaté potoky v obci, za stravu zamestnancov
obce, poistenie obecného majetku, odmeny poslancov a členov komisií.
Príspevky na CVČ do iných obcí, príspevky spoločnej úradovni na stavebné konanie
a opatrovateľskú službu, členské príspevky (ZMOS, RVC, ZOHT, separovaný zber,
EUROVELO).
Splátky úrokov z úveru SZRB a ŠFRB (jedná sa o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov nad obecným úradom a úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na
rekonštrukciu miestnych komunikácii a chodníkov v obci Krivany).
Finančná a rozpočtové záležitosti - výdavky vo výške 10 270,63 €:
Mzdy, odmeny a odvody a spoločné výdavky hlavného kontrolóra obce, audítorské služby,
poplatky banke za vedenie bankových účtov obce.
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Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - výdavky vo výške 876,65 €:
Výdavky súvisiace s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.
Ochrana pred požiarmi - výdavky vo výške 6 712,36 €:
Cestovné a preprava DHZ, za elektrickú energiu a vodu v budove požiarnej zbrojnice, PHM
vozidlá PO, štartovné a občerstvenie DHZ, odmeny požiarnikov a požiarneho technika,
údržba a opravy požiarnych vozidiel.
Cestná doprava - výdavky vo výške 15 068,44 €:
Posypový materiál na údržbu ciest, kamenivo na príjazdové cesty, PHM do snehovej frézy,
kosačiek, vozidlo multikar, motorová píla, AVIA, krovinorez, mazivá, oleje, nemrznúce
zmesy, oprava a údržba týchto strojov, zimná údržba MK, materiál na výstavbu chodníkov,
náklady na odstránenie stavebnej sute, betón na zábradlie ku chodníkom, kameň na ulicu
Ľadová, práce bagrom lokalita Tarenky, betón na priekopy a kamenivo na cesty.
Cestovný ruch - výdavky vo výške 0,00.- €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Nakladanie s odpadmi - výdavky vo výške 22 432,55 €:
Nákup odpadových nádob do obce, odvoz všetkých druhov odpadu, likvidácia biologického
odpadu.
Ochrana prírody a krajiny - výdavky vo výške 1 627,68 €:
Výsadba kvetov v obci, kameň na úpravu miestnych potokov.
Rozvoj obcí - výdavky vo výške 28 421,03 €:
Mzdy, odmeny, odvody a nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pracovníkov
zamestnaných počas roka na projekty z ÚPSVaR a to šanca na zamestnanie, cesta z kruhu
zamestnanosti. Jedná sa o tieto počty zamestnancov a takého obdobie:
2 zamestnanci 1-7/2016, 2 zamestnanci 4-12/2016, 2 zamestnanci 10-12/2016,
Ďalej boli výdavky aj nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov
aktivačnej činnosti.
Zásobovanie vodou - výdavky vo výške 0,00.- €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Verejné osvetlenie - výdavky vo výške 6 471,31 €:
Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení v obci, údržba verejného osvetlenia,
montáž a demontáž vianočných ozdôb v obci.
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - výdavky vo výške 18 553,94 €:
Za vodu v rómskych bytoch, na zakúpenie 15 ks montovaných plechových garáží na
uskladnenie dreva pre nájomníkov RO bytov, vývoz žumpy v rómskej osade.
Rekreačné a športové služby - výdavky vo výške 10 334,54 €:
Elektrická energia a voda budova futbalové šatne, cestovné a materiál pre stolnotenisový
klub, FK služby (preprava hráčov, poplatky za registračky, materiál na úpravu futbalového
ihriska, údržba a drobné oprava budovy na ihrisku).
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Kultúrne služby - výdavky vo výške 26 342,08 €:
Elektrická energia, voda a plyn v kultúrnom dome.
Výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia v obci (HTFF, fašiangy, stavanie májov, deň
matiek, bachureňská kosa, detský festival, natáčanie klenotnice, krivianska kopačka, výstup
na Homolku, volejbalový turnaj, plody jesene, stretnutie dôchodcov, posedenie Lazorík spomienka, ohňostroj vianoce, balíčky na Mikuláša, vianočný koncert, silvester v obci.
Nákup strúhača zeleniny a chladničky do KD, revízia kotlov v KD. Správa www. stránky
obce, škola tanca a výdavky dedinskej folklórnej skupiny.
Vysielacie služby – výdavky vo výške 598,03 €:
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu v obci.
Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky vo výške 1 590,56 €:
Elektrická energia, plyn, voda a údržba dom nádeje a cintorín.
Staroba - výdavky vo výške 5 469,20 €:
Výdavky na stretnutie dôchodcov, vianočné balíčky pre dôchodcov, príspevok obce na stravu
pre dôchodcov, príspevok obce na spoločnú úradovňu opatrovateľskej služby.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - výdavky vo výške 68 010,24 €:
Mzdy, odmeny a odvody terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho
pracovníka zamestnaných na projekt financovaný IA MPSVaR, cestovné a kancelárske
potreby týchto pracovníkov.
Príspevok pre arcidiecéznu charitu Košice a sociálne dávky rómov v hmotnej núdzi.
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - výdavky vo výške 0,00 €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.

b) Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 97 368,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
87 511,84 €, čo predstavuje 89,87 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu, pracovníkov zamestnaných na projekty z ÚPSVaR a pracovníkov
zamestnaných v rámci národného projektu na terénnu sociálnu prácu.
Poistné a príspevok do poisťovni
Z rozpočtovaných výdavkov 31 211,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
30 583,70 €, čo predstavuje 97,99 % plnenie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 209 722,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
187 644,32 €, čo predstavuje 89,47 % plnenie. 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 57 800,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
52 424,85 €, čo predstavuje 90,70 % plnenie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 720,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 526,66
€, čo predstavuje 79,13 % plnenie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
86 904,00

Skutočnosť k 31.12.2016
23 084,76

% plnenia
26,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 86 904,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
23 084,76 €, čo predstavuje 26,56 % plnenie.
Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarne orgány
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie
Spolu

rozpočet
24 000,00
9 900,00
29 004,00
500,00
2 500,00
8 000,00
9 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
86 904,00

skutočnosť
6 070,11
6 039,00
8 048,14
0,00
823,58
0,00
1 372,10
731,83
0,00
0,00
23 084,76

% plnenia
25,29
61,00
27,74
0,00
32,94
0,00
15,24
73,18
0,00
0,00
26,56

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Nákup pozemkov do vlastníctva obce
Z rozpočtovaných 15 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 600,00 €, čo
predstavuje 17,33 % čerpanie.
Výstavba parkoviska za obecným úradom
Z rozpočtovaných 4 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 470,11 €, čo
predstavuje 86,75 % čerpanie.
Výdavky program obnovy dediny – Integrovaná preventívna ochrana vôd na území
katastra obce Krivany
Z rozpočtovaných 4 900,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 039,00 €, čo
predstavuje 123,24 % čerpanie.
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Projektová dokumentácia – miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 5 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 648,00 €, čo
predstavuje 52,96 % čerpanie.
Osvetlenie prechodu pre chodcov
Na tejto položke neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Skutočne vyčerpané
k 31.12.2016 boli v sume 5 400,14 €.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
25 200,00

Skutočnosť k 31.12.2016
25 243,16

% plnenia
100,17

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 200,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 25 243,16 €, čo predstavuje 100,17 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18 000,00 € na splácanie istiny
z prijatého úveru zo SZRB na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 18 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200,00 € na splácanie istiny z prijatého
úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov nad obecným úradom bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 7 243,16 €, čo predstavuje 100,59 % plnenie.

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
550 654,00

Skutočnosť k 31.12.2016
552 061,94

% plnenia
100,25

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
3 255,00

Skutočnosť k 31.12.2016
3 254,99

% plnenia
99,99

Komentár k plneniu rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základnej
školy s materskou školou v Krivanoch za rok 2016 pripravila ekonómka školy Danaiová
Magdaléna.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Príjem 419 223,27 EUR
Mzdy + odvody
TAS
odchodné
Prebytok hospodárenia z roku 2015
Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015
Spolu:

329 130,00
54 513,00
2 899,00
30 300,00
2 381,27
419 223,27

Výdaj 407 653,54 EUR
cestovné zamestnanci
energie
poštovné
vodné, stočné
inventár
čistiace prostriedky
kancelárske potreby
knihy, učebnice
pracovné odevy
štiepka
údržba výpočtovej techniky
školenie
údržba prevádzky
poplatky banke
poplatok ZŤP
príplatok k strave
prídel do SF
dohody
poistné
nemocenské
mzdy a odvody
odchodné
príspevky DDP
prebytok hospodárenia za rok 2015
Mylná platba
spolu:

1 066,49
2 102,96
692,56
683,07
3 288,89
314,82
974,54
5 268,24
1,58
3 654,72
168,60
260,00
13 812,32
767,93
1 084,80
6 117,15
270,65
480,17
1 291,35
900,88
329 130,00
2 899,00
2 114,00
30 300,00
488,99
407 653,54

Prebytok hospodárenia za rok 2015 v sume 30 300.- EUR bol použitý na energie, štiepku,
inventár, maľovanie školských priestorov a opravu elektroinštalácie.
Finančné prostriedky určené na údržbu prevádzky boli vyčerpané na opravu strechy školskej
budovy, oprava vodovodu a bežné opravy školských priestorov.
V skutočnosti čerpanie rozpočtu je 40 7164,55 EUR. Rozdiel 488,99 EUR, vznikol z dôvodu
neodúčtovania položky mylnej platby za stravné zrazené zamestnancom.
Zostatok 12 058,72 EUR bol prevedený k 31.12.2016 na účet obce.
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DOTÁCIE – NENORMATÍVNE FP
Príjem
Školské potreby
2 141,40
Strava HN
12 788,12
Dopravné žiaci
3 374,00
Dopravné -prebytok 2015
499,56
Vzdelávacie poukazy
4 774,00
SZP –znevýhod.prostredie
5 371,00
Príspevok na uč.
912,00
Škola v prírode
3 500,00
Lyžiarsky kurz
5 250,00
spolu
38 610,08

Výdaj
2 141,40
11 842,66
2 760,32
499,56
4 774,00
5 371,00
905,96
3 222,30
4 344,50
35 861,70

Zostatok
0,00
945,46
613,68
0,00
0,00
0,00
6,04
277,70
905,50
2 748,38

Zostatky finančných prostriedkov boli prevedené k 31.12.2016 na účet obce z toho
2 134,70 EUR obec odviedla do štátneho rozpočtu.

MATERSKÁ ŠKOLA
Príjem 49 193,46EUR
Od obce
Poplatky od žiakov
Odmena za pedagogickú prax MŠ
Ročné zúčtovanie ZP 2015
Dotácia pre 5 ročné deti v MŠ
MPC
Spolu:

44 886,17
996,00
47,23
354,29
2 875,00
34,77
49 193,46

Výdaj 49193,46EUR
inventár
cestovné
poštovné+ telefón
kancelárske potreby
knihy, učebné pomôcky
hračky
Čistiace prostriedky
údržba prevádzky
poistné
príspevok DDP
prídel do SF
mzdy + odvody
Dotácia pre 5 ročné deti MŠ
MPC
Odmena za prax
spolu:

196,80
125,14
266,49
17,90
151,48
47,40
126,92
6,40
55,40
267,00
388,16
44 587,37
2 875,00
34,77
47,23
49 193,46
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Dotácia pre 5 ročné deti v Materskej škole boli použité na odmenu pre pedagogických
zamestnancov a učebné pomôcky.
Odmena za pedagogickú prax bola vyplatená v mzdách.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Príjem 45 595,42EUR
Od obce
réžia
ÚPSVaR 50j
Kapitálové príjmy
Spolu:

27 547,00
11 345,43
3 448,00
3 254,99
45 595,42

Výdaj 45 595,42EUR
cestovné
energie
poštovné
inventár
čistiace prostriedky
pracovné odevy
kancelárske potreby
údržba výpočtovej techniky
Údržba prevádzkových strojov
prídel do SF
príspevok DDP
údržba prevádzky
Zdravotné karty
mzdy + odvody
dohody
nemocenské dávky
Kapitálové výdavky
ÚPSVaR 51j
spolu:

22,65
4 900,40
196,33
931,81
442,26
146,70
173,87
39,24
483,10
320,10
396,00
210,17
63,00
30 311,51
140,00
115,29
3 254,99
3 448,00
45 595,42

Kapitálové výdavky v sume 3254,99 EUR boli použité na zakúpenie digestora do kuchyne
školskej jedálne.
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Príjem 9 003,63EUR
Od obce
Poplatky od žiakov
Od iných obcí
Vybavenie telocvične
Od obce na vybavenie
Spolu:

1 782,63
1 856,00
1 075,00
3 900,00
390,00
9 003,63

V príjmoch je uvedený príspevok zo ŠR na vybavenie telocvične v sume 3900.-Eur, ktorý bol
pridelený základnej škole.

Výdaj 7 362,35EUR
činnosť ( činnosť krúžkov, školské výlety )
Poistenie žiakov
Knihy
Vybavenie telocvične
Od obce vybavenie telocvične
Spolu:

2 395,88
188,40
488,07
3 900,00
390,00
7 362,35

Zostatok 1 641,28 EUR bol prevedený k 31.12.2016 na účet obce.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Príjem 9 703,69 EUR
Od obce
Poplatky žiakov
Preplatok energie
ÚPSVaR 51A
RZ 2015
Spolu:

3 368,00
568,00
105,74
4 525,20
1 136,75
9 703,69

Výdaj 9 650,46EUR
činnosť
Mzdy, odvody
ÚPSVaR
Spolu:

13,23
5 112,03
4 525,20
9 650,46

Rozdiel 53,23 EUR k 31.12.2016 zostal na výdavkovom účte.
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Rekapitulácia plnenia rozpočtu
Základná škola
Dotácie nenormatívne
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času
Spolu:

407 653,54
35 861,70
49 193,46
45 595,42
9 650,46
7 362,35
555 316,93

Celkové plnenie rozpočtu: 587 068,13 – 31 751,20 ( potraviny) = 555 316,93 €

Celkové plnenie rozpočtu je na 555 316,93 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2016

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 nevyčerpané zdroje zo ŠR – dotácie k 31.12.

Schodok rozpočtu za rok 2016 / v súlade s §16 ods.6
zák. 583/2004 Z. z.

1 032 622,76
1 002 064,17
30 558,59
914 753,31
362 691,37
552 061,94
117 869,45
21 502,30
21 502,30
0,00
26 339,75
23 084,76
3 254,99
- 4 837,45
113 032,00
- 12 672,40
100 359,60
30 834,33
25 243,16
5 591,17
100 359,60
5 591,17
105 950,77

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce - schodok za rok 2016
Zostatok finančných operácií
Celkové hospodárenie obce
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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 113 032 € vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 672,40 €, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 058,72 €,
- cestovné pre deti v hmotnej núdzi v sume 613,68 €,
b) nevyčerpané prostriedky z tvorby za rok 2015 a 2016 a čerpania 2015 a 2016 - fondu
prevádzky, údržby a opráv bytov podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume – 11 105,27 €,
teda ide zvýšenie prebytku, keďže z výdavkov obce sa uhradili z rozpočtu a nie sú to
výdavky obce, ale výdavky z fondu opráv,
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) za rok 2016 v sume 824,97 €,
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.

Teda prebytok hospodárenia po usporiadaní je vo výške

110 639,90 €

Prebytok rozpočtu po vylúčení v sume 110 639,90 € 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 110 639,90 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 5 591,17 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 5 591,17 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2016 vo výške 116 231,07 €.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
KS k 31.12.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
Uznesenie č. ..... zo dňa..... obstaranie.....
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
82 114,56
110 639,90
5 591,17
--0,00
198 346,63

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
2 289,70
Prírastky - povinný prídel %
824,97
- povinný prídel %
0,00
- ostatné prírastky
0,00
Úbytky - závodné stravovanie
0,00
- regeneráciu PS, dopravu
0,00
- dopravné
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2016
3 114,73
Obec nemá schválenú smernicu o použití sociálneho fondu štatutárom obce.

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje
obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby
a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky 2015, 2016 - z dohodnutého nájomného
vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného
bytu
Úbytky 2015, 2016 - použitie fondu:
KZ k 31.12.2016
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Suma v EUR
7 362,17
9 850,58

20 955,85
- 3 743,09

Fond sa vyrovná nasledujúcim nájmom z bytov z nízkym štandardom.
Prehľad o tvorbe a použití fondu opráv je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Druh fondu opráv

Fond opráv bytový 7 b.j. nad OcÚ
Fond opráv na údržbu rómskych bytov
(tvorba a použitie r. 2015 a 2016)

SPOLU

Stav
k 1.1.2016

Tvorba
fondu

Použitie
fondu

Stav
k 31.12.2016

1 933,83
5 428,35

1 075,58
8 775,00

777,94
20 177,91

2 231,47
- 5 974,56

7 362,18

9 850,58

20 955,85

- 3 743,09

Tvorba fondu opráv na údržbu rómskych bytov v záverečnom účte za rok 2015 neobsahovala
údaj o tvorbe fondu za rok 2015 a jeho použitie. V tomto záverečnom účte je tvorba a použitie
vyčíslené aj za rok 2015 aj za rok 2016.
V roku 2015 bol fond opráv použitý na deratizáciu a dezinfekciu RO bytov, čistenie
kanalizácie a na vývoz žumpy RO spolu vo výške 9 467,87 €.
V roku 2016 bol fond opráv použitý na zakúpenie 15 ks montovaných plechových garáži na
uskladnenie dreva pre nájomníkov RO bytov, na čistenie kanalizácie a na vývoz žumpy RO
spolu vo výške 10 710,04 €.
Celkom použitie - čerpanie fondu opráv na údržbu rómskych bytov za rok 2015 a 2016 je vo
výške 20 955,85 €.

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
3 612 144,55
2 751 814,76

KZ k 31.12.2016 v
EUR
3 578 182,35
2 669 580,04

0,00
2 532 329,29
219 485,47
860 329,79

0,00
2 450 094,57
219 485,47
908 602,31

0,00
716 265,25
0,00
16 084,79
127 979,75
0,00
0,00
0,00

0,00
671 140,02
0,00
21 794,71
215 667,58
0,00
0,00
0,00
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

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

3 612 144,55
1 333 948,10

KZ k 31.12.2016 v
EUR
3 578 182,35
1 328 358,60

0,00
0,00
1 333 948,10
274 964,46

0,00
0,00
1 328 358,60
329 165,09

920,00
30 834,33
125 766,31
15 026,80
102 417,02
2 003 231,99

1 670,00
12 672,40
211 846,61
18 559,06
84 417,02
1 920 658,66

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

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

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

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam
voči daňovému úradu
voči bankám
voči štátnym fondom
ostatné záväzky

4 599,06
9 134,67
3 830,18
554,54
84 417,02
206 528,27
5 758,95

4 599,06
9 134,67
3 830,18
554,54
0
84 417,02
206 528,27
5 758,95
314 822,69

€
€
€
€
€
€
€

z toho v lehote
splatnosti

4 599,06
9 134,67
3 830,18
554,54
0
84 417,02
206 528,27
5 758,95
314 822,69

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

neuhradené faktúry
nevyplatené mzdy 12/2016
neuhradené poistné mzdy 12/2016
neuhradená daň z miezd 12/2016
investičný úver SZRB
nesplatený úver ŠFRB
finančná zábezpeka, sociálny fond a prijaté preddavky
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Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Slovenská
záručná
a rozvojov
á banka

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a chodníkov
v obci
Krivany.

Výška
poskytnutého
úveru

174 417,02

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

splatnosti

18 000,00

2 386,90

84 417,02

r. 2020

Rok

Obec uzatvorila dňa 19.8.2011 Úverovú zmluvu číslo 73066-2011 so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou. Účel úveru je „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Krivany – ul. Cintorínska, ul. Kostolná, ul. Mušinka, ul. Pod Koscelcom, ul. Vyšný
Mlyn, chodník ul. Pod Koscelcom a rekonštrukcia mosta v obci Krivany.“ Prvé čerpania
úveru bolo ešte v januári 2012.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 21.6.2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 znení neskorších
predpisov, 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:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 625 024,81 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
30 415,04 €
Spolu
1 655 439,85 €
- z toho 60 %
993 263,91 €
- z toho 25 %
413 859,96 €
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
zostatok istiny z bankového úveru k 1.1.2016
splátky bankového úveru 1-12/2016
zostatok bankového úveru k 31.12.2016
zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 1.1.2016
splátky istiny z úveru zo ŠFRB 1-12/2016
zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 31.12.2016
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB
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102 417,02 €
18 000,00 €
84 417,02 €
231 771,43 €
7 243,16 €
206 528,27 €
290 945,29 €
206 528,27 €
84 417,02 €

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods. 6 písm. a)

84 417,02

1 655 439,85

5,09 %

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)

29 769,82

1 655 439,85

1,80 %

Spolu suma ročných splátok vrátane úrokov:
ŠFRB 781,91 x 12 = 9 382,92 €
Bankový úver 18 000 + 2 386,90 = 20 386,90€

29 769,82 €

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 02/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva 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.
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a) Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, t.j.
rozpočtovým organizáciám:
Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (originálne a prenesené kompetencie bežné
a kapitálové)
Druh poskytnutých finančných
prostriedkov

Zostatok
finančných
prostriedkov
1.1.2016

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel vrátenie

0,00

30 300,00

0,00

386 542,00

374 483,28

12 058,72

35 975,82

35 861,70

613,68

0,00
0,00

3 900,00
80 070,00

3 900,00
78 428,72

0,00
1 641,28

0,00
0,00
30 799,56

3 254,99
30 558,59
540 301,40

3 254,99
30 558,59
556 787,28

0,00
0,00
14 313,68

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

383 643,00 371 584,28

12 058,72

Zostatok prenesených normatívnych 30 300,00
FP z roku 2015
Prenesené normatívne FP v r. 2016
0,00
vrátane odchodného
Prenesené nenormatívne FP v r.2016
499,56
(cestovné, lyžiarsky, učebnice, strava, SZNP,
školské potreby, škola v prírode, učebnice
prvouky, vzdelávacie poukazy)

Dotácia na bežné výdavky (telocvičňa)
Originálne FP v r. 2016 (vrátane MŠ
prípravka)

Kapitálové FP pre ŠJ (digestor)
Vlastné príjmy a iné príjmy školy
SPOLU

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytnuté účelové dotácie bežné aj kapitálové.
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR

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

Bežné výdavky:
Dotácia na prenesené
kompetencie
Dotácia na dopravné
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia MŠ prípravka
Dotácia strava HN
Dotácia na školské potreby
Dotácia sociálno-znevýhodnené
prostredie
Dotácia na lyžiarsky kurz
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

3 987,68
4 774,00
2 875,00
11 842,66
2 141,40
5 371,00

3 374,00
4 774,00
2 875,00
11 842,68
2 141,50
5 371,00

613,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 344,50

4 344,50

0,00

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
VšZP
ÚPSVaR
IA MPSVaR
ÚPSVaR
Obvodný úrad
Prešov
KN Modrá
Torysa
KN Modrá
Torysa
Fond na
podporu
umenia
KÚ ŽP
ÚPSVaR
MF SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
DPO SR
ÚPSVaR
IA MPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MŽP SR
MŽP SR

MŽP SR

Dotácia na učebnice
Dotácia na odchodné školstvo
Dotácia na školu v prírode
Dotácia na vybavenie telocvične
Dotácia na učebnice prvouky
Dotácia na projekt 50J,50A
školstvo
RZZP za školu prenesený výkon
Dotácia na projekt 50A
Dotácia na projekt TSP, ATSP
2014 - 2015
Dotácia na projekt cesta z kruhu
zamestnanosti
Dotácia odmena skladníka CO

869,00
2 899,00
3 222,30
3 900,00
36,96
7 535,60

869,00
2 899,00
3 222,30
3 900,00
36,96
7 535,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 248,92
4 123,20
3 488,40

2 248,92
4 123,20
3 488,40

0,00
0,00
0,00

1 038,42

1 038,42

0,00

192,77

192,77

0,00

300,00

300,00

0,00

Dotácia na HTFF

1 000,00

1 000,00

0,00

Dotácia na HTFF

4 000,00

4 000,00

0,00

114,30

114,30

0,00

2 697,92

2 697,92

0,00

1 035,61
1 210,14

1 035,61
1 210,14

0,00
0,00

47 390,32
700,00

47 390,32
700,00

0,00
0,00

8 894,96

8 894,96

0,00

8 405,67

8 405,67

0,00

7 385, 96

7 385,96

0,00

403,26

403,26

0,00

13,80

13,80

0,00

6 266, 94

6 266,94

0,00

737,28

737,28

0,00

15 073,90

15 073,90

0,00

Dotácia na detský festival

Dotácia vodná správa, ochrana
ovzdušia
Dotácia MOS – aktivačná
činnosť
Dotácia na voľby do NR SR
Dotácia na výkon osobitného
príjemcu
Dotácia – dávky rómov
Dotácia na materiálno-technické
zabezpečenie DHZO
Dotácia projekt 54 šanca na
zamestnanie T, P
Dotácia na národný projekt TSP,
TP 2016 - 2019
Dotácia projekt 54 šanca na
zamestnanie T, N
Dotácia REGOB - evidencia
obyvateľstva
Dotácia register adries evidencia obyvateľstva
Dotácia na zmenu palivovej
základne budovy obecného úradu
Dotácia na zmenu palivovej
základne budovy obecného úradu
Kapitálové výdavky:
Dotácia na zmenu palivovej
základne budovy obecného úradu
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MŽP SR
SAŽP Banská
Bystrica

Dotácia na zmenu palivovej
základne budovy obecného úradu
Dotácia – integrovaná
preventívna ochrana vôd na
území katastra obce Krivany

1 773,40

1 773,40

0,00

4 655,00

4 655,00

0,00

Dotácia na dopravné vo výške 613,68 € bola prevedená ZŠ s MŠ na použitie a aj zúčtovanie
v roku 2017. Bol prevedený aj prebytok ZŠ s MŠ vo výške 12 058,72 € na použitie v roku
2017.

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Poskytnuté finančné prostriedky na Centrum voľného času.
Obec

Torysa
Krásna Lúka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 025,00
50,00

1 025,00
350,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0
0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Poskytnuté finančné prostriedky na 23. ročníka Hornotoryského folklórneho festivalu Jána
Lazoríka v obci Krivany.
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1 500,00
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 500,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Krivany uznesením č. 149/2015 zo dňa 11. 12. 2015 schválilo na
rok 2016 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Mgr. Petríková Ľudmila

Predkladá: Ján Šejirman
starosta obce

V Krivanoch dňa 10.5. 2017
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Návrh uznesenia
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.

b) Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2016 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Prebytok rozpočtu po vylúčení v sume 110 639,90 € 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 110 639,90 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 5 591,17 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 5 591,17 €
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