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Záverečný účet Obce Rudník 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 
 

1. Rozpočet obce na rok 2016  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 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.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2015 uznesením číslo 

64/12/2015 

Rozpočet bol zmenený OcZ šesťkrát: 

 

Zmeny rozpočtu OcZ:  

- prvá  zmena  schválená dňa 17.02.2016  uznesením č.    73/02/2016 

- druhá zmena schválená dňa 17.02.2016  uznesením č.    73/02/2016 

- tretia zmena  schválená dňa 22.06.2016 uznesením  č.  102/06/2016 

- štvrtá zmena  schválená dňa 28.09.2016 uznesením  č. 111/09/2016 

- piata zmena  schválená  dňa 28.09.2016  uznesením č. 112/09/2016 

- šiesta zmena  schválená dňa 14.12.2016 uznesením  č. 143/12/2016 

 

Zmeny rozpočtu starostu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 21.06.2016   

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 

 

 

 

 
  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 254.951,00 298.059,00 

z toho :   

Bežné príjmy 244.951,00 288.059,00 
- z toho ZŠ s MŠ: 2.100,00 2.100,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 10.000,00 10.000,00 

   

Výdavky celkom 252.851,00 298.059,00 

z toho :   

Bežné výdavky 236.644,00 281.852,00 
        -      z toho ZŠ s MŠ: 93.190,00 93.190,00 

Kapitálové výdavky 16.207,00 16.207,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

   

Rozpočet  obce 252.851,00 298.059,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

295.959,00 326.263,09 110,24 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 232.662,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

274.598,27 EUR, čo predstavuje  118,02 .% plnenie.  

 

2.1 Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

285.959,00 311.343,69 108,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 288.059,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

265.776,73  EUR, čo predstavuje  118,25 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

180.383,00                   217.979,53 120,84 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 159.987,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 169.941,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 106,22%.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19.746,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33.224,26 EUR, čo 

je 168,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29.800,99 EUR, dane zo stavieb a 

bytov boli v sume 3.423,27 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 1.372,25 EUR. 

 

Daň za psa bola zinkasovaná vo výške 619,00 Eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola zinkasovaná vo výške 126,00 Eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný - 14.068,59 Eur 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1)      3.925,00                   1.338,73   34,11 

2)    12.653,00 15.775,06 124,67 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

1) Z rozpočtovaných 3.925,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.338,73 

EUR, čo je 34,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 332,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 200,00 

EUR., ostatné poplatky 806,73 EUR.  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 806,73 EUR, 

čo je 40,34 % plnenie.  

 

2) Z rozpočtovaných  12.653,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15.775,06 

Eur, čo predstavuje 124,67%. Uvedený príjem predstavuje príjem za odber pitnej 

vody z obecného vodovodu. 

 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

2.070,00 2.709,39                 130,89 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.070,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2.709,39 EUR, čo predstavuje 130,89 % plnenie.  

Ide o príjem za stravné od zamestnancov 1.955,75 EUR, príjem z účtov finančného hospodárenia 

vo výške 1,59 EUR, z náhrad z poistného plnenia 561,46 EUR, príjem z dobropisov 147,59 

EUR, z refundácií 43,00 EUR. 

 

 

Prijaté granty a transfery 
Skutočný príjem transferov a grantov v roku 2016 je vo výške 73.669,62 EUR. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 

T r a n s f e r y : 

 
71.389,62 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR 

SR 
562,65 

Transfer na úsek stavebného 

poriadku 

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR 

SR 
26,14 Transfer na úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra SR, OÚ KE 199,65 Transfer REGOB 

Ministerstvo vnútra SR, OÚ KE  9,00 Transfer Register adries 

Ministerstvo vnútra SR, OÚ KE  966,08 voľby 

Okresný úrad Košice, Zádielska 34.026,00 Transfer–normatívne fin. pre ZŠ 

Okresný úrad Košice, Zádielska 1.194,00 Výchova a vzdelávanie MŠ 

Okresný úrad Košice, Zádielska 490,00 Vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad Košice, Zádielska 7,00 učebnice 

Okresný úrad Košice, Komenského 221,16 Transfer na vojnové hroby 

Okresný úrad Košice OSoŽP 48,00 Transfer na úsek ŽP 

ÚPSVaR  270,00 HN- strava  

ÚPSVaR 33,20 HN- školské potreby 

ÚPSVaR 23,52 HN-RP 

ÚPSVaR 32.111,22 Šanca na zamestnanie 

Recyklačný fond 1.202,00 Recyklačný fond 
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G r a n t y : 

 

 

2.280,00 

 

JUKER, Ing. Vincent Krupeľák 100,00 Stretnutie so staršími 

LB Minerals, s.r.o. 200,00 Stretnutie so staršími 

W-Control, s.r.o.   200,00 Stretnutie so staršími 

LB Minerals, s.r.o. 250,00 Vybavenie ŠJ - chladnička 

LB Minerals, s.r.o. 1.000,00 Úprava rigola  

JUKER, Ing. Vincent Krupeľák 80,00 Májový beh 

Elfovoltika, s.r.o. 100,00 Májový beh 

K&M&D Moldava nad Bodvou 100,00 Májový beh 

LB Minerals, s.r.o.  250,00 Májový beh 

   

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

 

2.2 Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Neboli rozpočtované kapitálové príjmy.  

 

 

 

 

Granty a transfery 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 0,00  

 

2.3 Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

10.000,00 14.919,40 149,19 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

14.919,40  EUR, čo predstavuje 149,19 %  plnenie.  Z Rezervného fondu  na základe uznesení 

Obecného zastupiteľstva Rudník obce boli použité finančné prostriedky vo výške 12.874,40 Eur 

na kapitálové výdavky – nákup pozemku a nákup redukčného ventilu, použitie nevyčerpaného 

transferu z roku 2015 vo výške 2.045,00 Eur pre ZŠ s MŠ Rudník.  
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3.  Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

      ZŠ s MŠ Rudník 
 

3. 1 Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

2.100,00                   2.742,10 130,58 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 2.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

2.742,10 EUR, čo predstavuje 130,58% plnenie.  

  

3.2 Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00                   0,00 0,00 

 

3.3 Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

4. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2016 

 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

204.869,08 205.006,95 100,07 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 204.869,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 205.006,95 EUR, čo predstavuje 100,07 % čerpanie.  

 

4.1 Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

188.662,08 191.186,85 101,34 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 188.662,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 191.186,85 EUR, čo predstavuje 101,34 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu za 

rok 2016. 

 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 46.139,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 48.945,43 EUR, čo je 

106,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce, zamestnancov pracujúcich 
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v rámci projektu Šanca na zamestnanie – spolufinancovanie obce, náhrada za dočasnú pracovnú 

neschopnosť. 

 

Z rozpočtovaných 26.863,00 Eur na mzdy pre zamestnancov pracujúcich v rámci projektu „Šanca na 

zamestnanie“ z finančných zdrojov ŠR a ESF  bolo skutočné čerpanie,00%, 21.491,15 Eur, čo je 80,00 

% z dôvodu dlhodobej práceneschopností niektorých zamestnancov 

 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  15.398,00 EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 19.079,50 EUR, čo je 

123,90 % čerpanie z dôvodu poddimenzovaných rozpočtovaných prostriedkov. 

Za zamestnancov pracujúcich v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ z rozpočtovaných  8.422,00 EUR 

bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 5.520,45 EUR, čo je 65,55 % .  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 90.442,08,00 EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 92.080,07 EUR, čo je 

101,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 1.398,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume. 4.070,25 EUR, čo 

predstavuje 291,15 % čerpanie.(MAS, Rudohorie, CVČ, ZMOS, RVC, ZHK 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % čerpanie.  

 

4.2   Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

16.207,00 13.820,00 85,27 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16.207,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 

13.820,00 EUR, čo predstavuje  85,27 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu za rok 

2016. 

 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup pozemku (projekt KSK) 

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 8.300,00 EUR  

b) Nákup výpočtovej techniky  

Z rozpočtovaných 410,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 407,80,00 EUR, čo 

predstavuje 99,46 %.  

c) Nákup redukčného ventilu  v sume 4.574,40 EUR 

  

4.3 Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0,00                   0,00 0,00 
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5. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:    

ZŠ s MŠ Rudník 

 

 
 

5.1 Bežné výdavky  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

93.190,00 97.619,58 104,75 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 93.190,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 97.619,58  EUR, čo predstavuje 104,75 % čerpanie.  

 

 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 20.910,00 EUR na  mzdy pre zamestnancov - prenesené kompetencie  (ZŠ) bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 25.001,34 EUR, čo je 119,57 % čerpanie. Patria sem mzdové 

prostriedky riaditeľky školy a učiteľkám školy s príplatkami.  

 

 

Z rozpočtovaných 38.810,00 Eur na mzdy pre zamestnancov – originálne kompetencie (MŠ,ŠK,ŠJ) 

bolo skutočné čerpanie 37.992,45 Eur, čo je 97,89 %. Patria sem mzdové prostriedky učiteľkám MŠ, 

zamestnancov školy v MŠ, ŠK, ŠJ s príplatkami. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  8.144,00 EUR  na odvody za zamestnancov – prenesené kompetencie bolo 

k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 8.606,68 EUR, čo je 105,68 % čerpanie. 

Z rozpočtovaných  15.110,00 EUR  na odvody za zamestnancov – originálne kompetencie bolo 

k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 13.185,86 EUR, čo je 87,26 % čerpanie. 

 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 5.298,00 EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 7.869,91 EUR, čo je 

148,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky – prenesené kompetencie základnej školy, ako sú 

energie, materiál a ostatné tovary a služby. 

 

Z rozpočtovaných 4.918,00 EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané v sume 4.841,11 EUR, čo je 98,44 

% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky – originálne kompetencie materskej školy, ako sú energie, 

materiál a ostatné tovary a služby. 

 

Poznámka: 

mimorozpočtové finančné príjmy:      7.272,37 Eur 

mimorozpočtové finančné výdaje:      6.793,37 Eur 

Ide o finančné prostriedky príjmové za stravné v ŠJ , výdavkové nákup potravín do ŠJ MŠ 

Uvedené finančné prostriedky nie sú zahrnuté v záverečnom účte obce.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu RO  je prílohou Záverečného 

účtu obce za rok 2016.  

  

 

 

 

 

5.2 Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0,00                   0,00                0,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 0,00 

EUR.  

 

       5.3 Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

0,00                   0,00 0,00 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 0,00 

EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie 
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6. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 314.085,79 

z toho : bežné príjmy obce  311.343,69 

             bežné príjmy RO 2.742,10 

Bežné výdavky spolu 288.616,43 

z toho : bežné výdavky  obce  191.186,85 

             bežné výdavky  RO 97.429,58 

Bežný rozpočet – ( BP – BV) 25.469,36 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 13.820,10 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  13.820,10 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - (KP – KV) -13.820,10 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 11.649,26 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 11.649,26 

Príjmy z finančných operácií  14.919,40 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rekapitulácia: 

 
 

PRÍJMY SPOLU  - BEZ FO 314.085,79 

VÝDAVKY SPOLU – BEZ FO 302.436,53 

Hospodárenie obce  11.649,26 
Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravené hospodárenie obce 11.649,26 

 

 

         

     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 vylučujú :  nevylučuje sa  
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Prebytok rozpočtu v sume 11.649,26 EUR  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  11.649,26 EUR  

 

Zostatky príjmových finančných operácií v sume 14.919,40 EUR použiť na tvorbu 

rezervného fondu.  

 

7. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov  
 

R e z e r v n ý     f o n d 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

PS k 1.1.2016 6.727,61       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2015 

21.770,75      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 71/02/2016  zo dňa 17.02.2016 obstaranie    

   nehnuteľnosti, pozemku       
- uznesenie č. 49/11/2015 zo dňa 04.11.2015 obstaranie    

   redukčného ventilu  

12.874,40      

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 15.623,96       

 

 
S o c i á l n y    f o n d  

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 1.748,78 

Prírastky - povinný prídel -      1,25  %                    671,66 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     521,50   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                 166,00   

KZ k 31.12.2016 1.732,94 
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 

 

 

 

 

 
A K T Í V A  

 

 

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 653.707,38 681.370,95 

Neobežný majetok spolu 596.649,66 621.324,78 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 474.695,20 499.370,32 

Dlhodobý finančný majetok 121.954,46 121.954,46 

Obežný majetok spolu 56.957,90 59.897,19 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  26.552,85 18.660,40 

Finančné účty  30.405,05 41.236,79 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  99,82 148,98 
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P A S Í V A  

 

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 653.707,38 681.370,95 

Vlastné imanie  398.368,75 429.566,71 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  6.417,32 123,94 

Záväzky 4.510,71 2.316,12 

z toho :   

Rezervy  2.338,21 2.188,62 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2.045,00  

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 127,50 127,50 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 250.827,92 249.488,12 

 

 

 

 

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 s UZN č. 48/11/2015 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

CVČ 627,76 627,76 0,00 

 

K 31.01.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s UZN č. 

48/11/2015 o dotáciách. 
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

 

 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 

organizáciám: 
 

 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – ZŠ s MŠ Rudník 

 

 

 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ - OK 57.473,00 57.473,00 0,00 

ZŠ s MŠ – vlastné  2.588,35 2.588,35 0,00 

ZŠ s MŠ - DC 117,63 117,63 0,00 

ZŠ s MŠ - ŠJ 270,00 270,00 0,00 

S p o l u 60.448,98 60.448,98 0,00 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby 

a RR SR 

 

Transfer na úsek stavebného 

poriadku 
562,65 562,65 

 

- 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby 

a RR SR 

 

Transfer na úsek dopravy 
 

26,14 

 

26,14 

 

- 

Ministerstvo 

vnútra SR, OÚ KE 
 

Transfer REGOB 

 

199,65 

 

199,65 

 

- 

Ministerstvo 

vnútra SR, OÚ KE  

 

Transfer Register adries 
 

9,00 

 

9,00 

 

- 

Ministerstvo 

vnútra SR, OÚ KE  

 

Transfer Voľby 
 

966,08 

 

966,08 

 

- 

Okresný úrad 

Košice, Zádielska 

 

Transfer–normatívne fin. pre ZŠ 

Rudník 

 

 

34.026,00 

 

34.026,00 

 

- 

Okresný úrad 

Košice, Zádielska 

 

Výchova a vzdelávanie MŠ 

 

1.194,00 

 

1.194,00 

 

- 

Okresný úrad 

Košice, Zádielska 

 

Vzdelávacie poukazy ZŠ 

 

490,00 

 

490,00 

 

- 

Okresný úrad 

Košice, Zádielska 

 

Učebnice ZŠ 

 

7,00 

 

7,00 

 

- 

Okresný úrad 

Košice, 

Komenského 

 

Transfer na vojnové hroby 221,16 221,16 

 

- 

Okresný úrad 

Košice OSoŽP 

 

Transfer na úsek ŽP 
 

48,00 

 

 

48,00 

 

- 

ÚPSVaR   

HN- strava  
 

270,00 

 

 

270,00 

 

- 

ÚPSVaR  

HN- školské potreby 
 

33,20 

 

 

33,20 

 

- 

ÚPSVaR  

HN-RP 
 

23,52 

 

 

23,52 

 

- 

ÚPSVaR  

Šanca na zamestnanie 
 

32.111,22 

 

 

32.111,22 

 

- 

Recyklačný fond  

Recyklačný fond 
 

1.202,00 

 

 

1.202,00 

 

- 
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Granty a transfery poskytnuté Obci Rudník boli  finančne vysporiadané. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči VÚC  

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 

a/     b e r i e     n a     v e d o m i e 

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016 

 

 

b/    s c h v a ľ u j e  
 

Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

 

c/   s c h v a ľ u j e  
 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 11.649,26 

EUR  

 

 

d/   n a v r h u j e   

 

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 14.919,40 EUR  použiť na : 

 

- tvorbu rezervného fondu v sume 14.919,40 EUR  

 

 

           Vladimír K i š d u č á k 

              starosta obce Rudník 
Rudník,  01.03.2017 


