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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce.Trojročný rozpočet
je strednodobým nástrojom riadenia finančných vzťahov obce. Rozpočet obce na aktuálny
rozpočtový rok, na rok 2016, je súčasťou tohto strednodobého nástroja riadenia.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet Obce Zemné bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28. 12. 2015, uznesením
obecného zastupiteľstva, číslom.: 192/281215-Z Rozpočet obce bol spracovaný podľa metodiky
a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2016 a podľa usmernení na rok 2016. Bol vypracovaný
v podobe finančného i programového rozpočtu ako vyrovnaný.

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, bol zostavený vo výške 1 781 205,18 EUR ako vyrovnaný
Tab. č.1
Celkové príjmy
Celkové výdavky

Rozpočtový rok 2016
1 781 205,18 EUR
1 781 205,18 EUR

Saldo celkové OBEC- RO vyrovnané

0,00
Tab. č. 2

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
Bežné príjmy spolu
v tom: Obec Zemné

1 135 411,18
1 133 911,18
1 500,00

Rozpočtové organizácie
Bežné výdavky spolu

1 034 273,88
632 885,88
401 388,00

v tom Obec Zemné
Rozpočtové organizácie

Prebytok bežného rozpočtu

101 137,30

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový z dôvodu plnenia predmetu zmluvy
o dotáciach EÚ a ŠR na realizovaný investičný projek HUSK „Stretnutie tradícií..– Dom
Károlyiho Zemné„ vo väzbe na vysporiadanie dlhovej povinnosti obce v zmysle Z. č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách v z.n.p..
Tab. č. 3
Kapitálové príjmy spolu

645 794,00
645 794,00

v tom: Obec Zemné
Kapitálové výdavky spolu

86 500,00
86 500,00

v tom Obec Zemné

Prebytok kapitálového rozpočtu

559 294,00
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Finančné operácie boli zostavené v rozpočte ako schodkové, s možnosťou vykrytia z prebytku
bežných a kapitálových príjmov.
Tab. 4
0,00

Finančné operácie - príjmové - spolu

0,00

v tom: Obec Zemné
Finančné operácie – výdavkové spolu

660 431,30

v tom Obec Zemné
Schodok finančných operácií rozpočtu obce

-

660 431,30
-660 431,30

Rozpočet obce a rozpočtových organizácií na rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce
Zemné dňa 28. 12. 2015,
uznesením č. 192/281215-Z, viacročný rozpočet Obce Zemné a jej
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2017 -2018 uznesením Obecného
zastupiteľstva Obce Zemné číslom 193/281215-Z.
Zmeny rozpočtu:
(1)prvá zmena schválená dňa 30. 06. 2016
1.1. uznesením č. 230/300616-Z
1.2. uznesením č. 231/300616-Z
1.3. uznesením č. 240/300616-Z
1.4. uznesením č. 244/300616-Z
1.5. uznesením č. 245/300616-Z
1.6. uznesením č. 249/300616-Z
1.7. uznesením č. 250/300616-Z
1.8. uznesením č. 251/300616-Z
1.9. uznesením č. 252/300616-Z
(2)druhá zmena schválená dňa 18. 08. 2016
uznesením č. 257/180816-Z
(3)tretia zmena schválená dňa 15. 12. 2016
uznesením č. 301/151216-Z
4)Rozpočtovým a programovým plnením účtovnej jednotky k 31. 12. sa zaoberalo Obecné zastupiteľstvo
na zasadnutí dňa 24. 02. 2017 a uznieslo sa o číslo 323/24022017-Z.
Obec Zemné, ako samostatný správny celok má 2 rozpočtové organizácie, základné školy s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemné. Každá rozpočtová organizácia vstupovala do
roku 2016 s návrhom rozpočtu v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ ŠŠ a školských
zariadení §4, v zmysle pokynov OU NR a súvislosti metodických usmernení Ministerstva financií SR na
prenesené kompetencie ŠS na úseku školstva a na základe posledných prepočtov spracovaných v
štatistických výkazoch školstva EDUZBER k 15.9. za školské roky.
Súčasťou finančného a programového rozpočtu Obce Zemné sú ďalšie dve zariadenia –
rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemné,
finančne napojené na rozpočet obce. Prenesené, ako aj originálne právomoci, financované v roku
2016, z prostriedkov štátneho rozpočtu, boli do rozpočtu obce zahrnuté na základe prognóz predpokladaných výpočtov.
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Rozpočet obce k 31.12.2016
Tab. 5
Schválený
rozpočet 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
v tom * Obec

Rozpočtové
zmeny 31.12.2016

1 781 205,18

+335 517,13

2 116 722,31

1 135 411,18

152 257,53
152 362,53
-105,00
48 006,50
135 253,10
+335 517,13

1 287 668,71
152 362,53
1 395,00
693 800,50
135 253,10
+335 517,13

+95 211,04
95 215,50
+63 782,56
+51 200,00
125323,53
335 517,13

+95 211,04
95 215,50
+63 782,56
+51 200,00
125 323,53
335 517,13

1 133 911,18

*Rozpočtové organizácie

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
v tom * Obec
*Rozpočtové organizácie
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za RO

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1 500,00

645 794,00
0,00
1 781 205,18
1 034 273,88
632 885,88

401 388,00
86 500,00
660 431,30
1 781 205,18

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Príjmy celkom
Obec
RO – ZŠ/ZŠ
SPOLU

Schválený
rozpočet 2016
1 781 205,18
1 500,00
1 781 205,18

Rozpočet po
poslednej zmene
2 115 327,31
1 395,00
2 116 722,31

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 080 746,84
1 395,00
2 082 141,84

Tab. 6
% plnenia
98,36%
100,00%
98,36%

Z rozpočtovaných celkových príjmov po zmene rozpočtu vo výške 2 115 327,31 EUR bol za
Obec Zemné skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 080 746,84 EUR, čo predstavuje 98,36%
plnenia rozpočtu.
Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkového príjmu za Obec, rozbor je uvedený
v kapitole Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

2.1 Bežné príjmy
Bežné príjmy
celkom
Obec
RO – ZŠ/ZŠ
SP0LU

Schválený
rozpočet 2016
1 133 911,18
1 500,00
1 135 411,18

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 287 668,71
1 395,00
1 287 668,71

1 261 693,24
1 395,00
1 263 088,24

Tab. 7
% plnenia

97,98
100,00%
98,09

NÁVRH
Záverečný účet Obce Zemné, rozpočtové hospodárenie za rok 2016

6

Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkového príjmu za Obec, rozbor je uvedený
v kapitole Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
oproti plánovanej výške príjmov za školský klub detí (ďalej len ŠKD) vo výške 1.500,00 € bolo
plnenie vo výške 1 395,00 €, (865,00 € za ZŠ s VJM a 530,00 € za ZŠ s VJS), čo predstavuje
účasť za v školských kluboch detí pri základných školách za rozpočtový rok v rámci školského
roka, t.j. 10 mesiacov v prepočte 279 žiakov
a) daňové príjmy (100)
Schválený rozpočet 2016
584 487,09

Rozpočet po zmene
615 280,77

Skutočnosť k 31.12.2016
619 456,33

Tab. č.8
% plnenia
100,68

a.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110)
Schválený rozpočet obce, v položke daňových príjmov – vývoj, vychádzal z prognóz
analytikov a počítal s indexom rastu. Rozpočtová položka bola schválená vo výške 486 997,00€.
a.1.1)
Tab. č. 9
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016
Kód obce

Obec

Počet obyv. k
1.1.2015
(osoby)

Počet obyv.
62+k 1.1.2015
(osoby)

PPŽ spolu
(osobyprepočít.)

Z toho:
Neštátne školské
zariadenia

Prognózovaný
podiel pre rok
2016

503649

Zemné

2 225

428

2 088,1

0

486 997

a.1.2)
Schválený rozpočet 2016
486 997,00

Rozpočet po zmene
517 334,08

Skutočnosť k 31.12.2016
517 334,08

Tab. č. 10
% plnenia
100%

Od 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podiel samosprávy na výnose DPFO sa zvýšilo
z 68,5% na 70%. Do rozpočtu miest a obcí bol v roku 2016 poukázaný výnos FPFO vo
zvýšenom objeme 1 671 618 tis. eur, z toho na základe východiskových údajov (tab.č. 9), oproti
plánovanej a rozpočtovanej čiastke podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2016, bola pre Obec
Zemné poukázaná čiastka 517 334,08 € o 30 337,08 € - v prepočte o 6, 229%
b) daňové príjmy – dane z majetku (120)
Schválený rozpočet 2016
Rozpočet po zmene
79 890,09
79 890,09

Skutočnosť k 31.12.2016
76 876,41

Tab. .11
% plnenia
96,23

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 79 890,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume76 876,41 EUR, čo
predstavuje 96,23 % plnenie.
Tab. č.12
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť
% plnenia
Text
rozpočet 2016
zmene
k 31.12.2016
Daň z pozemkov
63 867,88
63 867,88
59 927,72
93,22
Daň zo stavieb
15 744,75
15 744,75
16 653,27
105,77
Daň z bytov
277,46
277,46
295,42
106,47
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 76 876,41 €, z toho nedoplatky z minulých rokov
1 653,30€. Obec k 31.12.2016 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.152,39 €.
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Dane za špecifické služby (130)
Schválený
Text
rozpočet 2016
Daň za psa
1 500,00
Verejné priestory
1 000,00
Daň za TKO
15 000,00
Daň z ubytovania
0,00

Rozpočet po
zmene
1 500,00
1 000,00
15 000,00
456,60

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 556,00
522,00
22 711,24
456,60

Tab. č.13
% plnenia
103,73
55,20
151,41
100,00

Za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo za rozpočtové obdobie inkasované
22 711,24 €. Daň za ubytovanie bola rozpočtovaná až po skutočnom nahlásení daňovej
povinnosti platiteľa, Poľnohospodárskeho družstva v Zemnom.
Rozpočtovanej položka dane za verejné priestranstvá bola z časti splnená, avšak plnenie vo
výške 1 710,00 € bla vykázaná v položke 220 – administratívne poplatky.
Tab. č. 14

b) nedaňové príjmy (200)
celkom

Obec
Rozpočtové organizácie

Schválený
rozpočet 2016

Rozpočet po mene

117 653,00
1 500,00

139 997,12
1 395,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

142 950,52
1 395,00

Obec

Schválený rozpočet
2016

63 883,09

Rozpočet po mene

63 883,09

102,11
100,00
Tab. č. 15

b.1) príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
celkom

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2016

62 905,45

% plnenia

98,47

V príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku bolo rozpočtovaných 63.883,09 €, skutočný
príjem k 31.12.2016 vo výške 62 905,45 €, čo je 98,47 % plnenie.
Uvedená čiastka predstavuje príjem z prenajatých pozemkov vo výške
• 5 451,77 € - súčet nájomného za pozemok je od PD Zemné 4 451,27 a ZelStar
vo výške 1.000,00 €
• 57 453,68 € - z prenajatých budov a priestorov – Zdravotného strediska, ONB,
Domu Jedlika, Domu športu, Strelnice..
Tab. č. 16

b.2) administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
celkom

Obec
RozpOrga

Schválený
rozpočet 2016

50 769,91
1 500,00

Rozpočet po mene

60 515,33
1 395,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

73 664,34
1 395,00

% plnenia

121,73
100,00

Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 60 515,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 73 664,34 EUR.
V percentuálnom vyjadrení je: 121,73 % plnenie.
V tom: poplatky za osvedčenie a matričnú činnosť
Rozpočet 2.000,00 €
Skutočnosť 2 734,00 €
Plnenie 51,92%¨
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Ďalšie významné položky poplatkov a platieb za :
školné
strava
kopírovacie služby
vyhlasovanie rozhlasom
stočné
verejné priestranstvá - trhovisko
cintorínsky poplatok
žetóny
vývoz fekálie
drobný odpad tržby za telocvičňu tenisové kurty

Tab. č. 17

b.3) iné nedaňové príjmy (290)
celkom

Obec

Schválený rozpočet
2016

300,00

725,00
11 441,87
116,00
212,70
19 132,83
1 710,00
1 055,00
16 156,80
2 872,00
635,34
1 046,50

Rozpočet po mene

5 388,70

Skutočnosť
k 31.12.2016

6 352,09

% plnenia

117,88

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 300,00 €, po zmene rozpočtu 5 388,70 € bolo
skutočné plnenie príjmov vo výške 6 352,09, čo predstavuje 117,88% plnenia.
Z výťažkov z lotérií bolo rozpočtové plnenie vo výške 1 263,39 €, z dobropisov a z vratiek po
vyúčtovaní energií vo výške 5 088,70 €.
c.1) prijaté granty a transfery (310)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 441 771,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
499 286,39 EUR, čo predstavuje 113,02 % plnenie.
Tab. č. 18
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
SPOLU
499 286,39
Rozpočtové organizácie
439 599,00 Vzdelávanie – prenesený výkon
Školstvo - ŠR SR
297 269,00 Normatívne plnenie výkonu ŠS
Štátny rozpočet SR
135 206,00 Prenesený výkon ZŠ s VJS
Štátny rozpočet SR
3 759,00 Nenormatívne ZŠ s VJM
Štátny rozpočet SR
3 365,00 Nenormatívne ZŠ s VJS
OBEC
35 758,85 Prenesený výkon
Štátny rozpočet SR
1 420,40 Nenormatívne MŠ s VJM
ŠR
29 470,288 ÚPSVaR
Štátny rozpočet SR
532,60 Nenormatívne MŠ s VJS
ÚPsVR SR Nitra
531,20 Školské potreby-hmotná núdza
Ministerstvo vnútra SR
3 001,00 Matričné služby
Ministerstvo dopravy SR
96,12 Dotácia na úsek dopravy
Ministerstvo vnútra SR
734,25 úsek – register obyvateľstva
Dotácie z EÚ a ŠR z projektu HUSK
20 477,60 Projekt realizovaný v roku 2015
Program HU SK bežné výdavky
18 322,10 Projekt Stretnutie tradícií EÚ
HU SK
2 155,50 Projket stretnutie tradícií ŠR
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Dotácie - dar
GBA HU
ZSE Bratislava
Rodina Brutovszká

3 423,94
2 573,94 Kultúra – vystúpenie účastníkov
750,00 Kultúra – ozvučenie, osvetlenie
100,00 Pamätná oslava A. Jedlika

Príjem z predaja kapitálových aktív (233)
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR predaj kapitálových aktív k 31.12.2015 sa neuskutočnil.,
nebolo rozpočtové plnenie, čo je .0,00. % plnenie.

2.2) Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet 2016
635 794,00

Tab. č. 19
Rozpočet po zmene
683 800,50

Skutočnosť k 31.12.2016
683 800,50

% plnenia
100,00

Schválený rozpočet kapitálových príjmov bol upravený na základe skutočných oprávnených
výdavkov projektu HU SK na skutočné plnenie vo výške 683 800,50 €, z toho z EU
611 821,46 € a z platobnej agentúry SR vo výške 71 979,04 €.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
EU
SR
EU
SR

2.3)

Suma v EUR
534 217,18
62 849,12
77 604,28
9 129,92

Účel
Na zachovanie tradícií-HUSK
Na zachovanie tradícií-HUSK
Obnova centrálnej časti obce
Obnova centrálnej časti obce

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet 2016
0,00

Rozpočet po zmene
135 253,10

Tab. č. 20
Skutočnosť k 31.12.2016
135 253,10

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 135 253,10 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
3.1)
Uznesením obecného zastupiteľstva č.231/300616-Z zo dňa 30. 06. 2016. bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 46 527,03 EUR. V skutočnosti bolo čerpanie v sume
46 527,03 EUR. Rezervný fond bol použitý na mimoriadnu úhradu z časti krátkodobého úveru
SZRB číslom 241031 – dňa 30.6.2016.
3.2)
Zapojenie finančných prostriedkov predchádzajúcich období na realizáciu investičných
akcií a plnenie finančných operácií bolo schválené OcZ uznesením 259/1808616-Z.
3.3)
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
7 936,07 EUR
V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.boli vrátené rozpočtovým organizáciam na ich účelové
plnenie – na krytie bežných výdavkov školských zariadení:
v tom –
ZŠ s VJM
- 7 564,00 € normatív
ZŠ s VJM
23,00 € dopravné
ZŠ s VJM
- 330,67 € z úradu práce
ZŠ s VJS
18,40 € dopravné
NÁVRH
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3.4)
V príjmovej časti finančných operácií sú rozpočtované ďalšie položky:
• príjem z istiny nového nájomníka ONB 16 bj vo výške
790,00 €
• príjem zo zábezpeky v zmysle verejného obstarávania
o žiadosť na likvidáciu nelegálnych skládok (Ekodvor)
20 000,00 €
Rozbor plnenia - Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Príjmy celkom
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť
rozpočet 2016
poslednej zmene
k 31.12.2016
RozpOrg
1 500,00
1 395,00
1395,00

Tab. č. 21
% plnenia
100,00%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.500,00 € po úprave rozpočtu bol za obe rozpočtové
organizácie príjem vo výške 1.395,00 €, skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 395,00 EUR,
čo predstavuje 100,00% plnenie.
Bežné príjmy
Tab. č. 22
Bežné príjmy
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť
% plnenia
celkom
rozpočet 2016
poslednej zmene
k 31.12.2016
ZŠ VJM
ZŠ VJS

750,00
750,00

865,00
530,00

865,00
530,00

100,00%
100,00%

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií, v sume 1 500 bol skutočný
príjem k 31.12.2016 v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií po poslednej zmene, v sume 1395,00 €, bol skutočný
príjem k 31. 12. 2016 v sume 1395,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V tom:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zemné, vo výške 735,00 €
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Zemné vo výške 510,00 €,
nedaňové príjmy (200)
Tab. č. 23
celkom
Schválený
Rozpočet po mene
Skutočnosť
% plnenia
rozpočet 2016
k 31.12.2016
RO – ZŠ/ZŠ

1 500,00

1 3955,00

1 395,00

100,00%

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných bežných príjmov .1500,00 EUR, po úprave rozpočtu v sume 1395,00 € bol
skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 395,00 €, čo predstavuje 100.% plnenie .
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 1395,00 EUR
Základná škola VJS ,Školská, Zemné VJS
865,00 EUR
Základná škola A.Jedlika, VJM, Školská ulica Zemné
530,00 EUR
Predstavuje príjem zo školného za žiaka navštevujúceho školský klub detí, mesačne 5,00 €/žiak
Úprava bežných príjmov rozpočtu za sledovaný rok bola na základe skutočného počtu
účastníkov vzdelávacieho procesu mimoškolských aktivít – počet žiakov v školskom klube detí
pri základných školách.
Kapitálové príjmy
Školské zariadenia nemali kapitálové príjmy
NÁVRH
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Príjmy finančných operácií
Príjmy nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia
vo výške 7 936,07 EUR sú zapojené do príjmov v rámci obce
(výdavky sú súčasťou čerpania rozpočtu školských zariadení)
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou rozpočtového hospodárenia Obce Zemné sú aj
rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, pri rozbore plnenia rozpočtu v príjmovej, ako aj
vo výdavkovej časti rozpočtu sa uvádzajú plnenia rozpočtových organizácií.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Obec
Rozpočtové organizácie
Tab. č. 24
Schválený rozpočet 2016

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 379 817,18
401 388,00
1 781 205,18

1 651 551,75
465 170,56
2 116 722,31

1 377 914,23
448 799,95
1 826 714,18

83,43
96,48
86,30

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 781 205,18 EUR, po zmene rozpočtu bolo skutočne
čerpané k 31.12.2016 v sume 1 826 714,18 EUR, čo predstavuje 86,30%.
3.1Bežné výdavky (600)
Tab. č. 25
Schválený rozpočet 2016

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

632 885,88
401 388,00
1 034 273,88

728 096,92
465 170,56
1 193 267,48

651 801,91
448 799,95
1 100 601,86

89,52
96,48
92,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 632 885,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 651 801,91 EUR, čo predstavuje 89,52 % čerpanie.
Príloha č. 15.1
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
(Fin 1-12 sumárna zostava k 31. 12. 2016 )
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 276 560,00 EUR, po zmene rozpočtu bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 v sume 225 344,00 EUR, čo je 87,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcU, obecnej polície, matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva
v originálnej pôsobnosti obce, t.j. materské škôlky a zamestnancov stravovacieho zariadenia,
telocvične.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov po zmene rozpočtu vo výške 109 285,44 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2016 v sume 86 689,84 EUR, čo je 7932 % čerpanie.
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c) Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov po zmene rozpočtu vo výške 301 871,59 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2016 v sume 293 738,40 EUR, čo je 97,30 % 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, ako aj služby vykonané na
základe dohody.
Poznámka: Rozpočtové organizácie – ďalej len „RO“ sú organizácie s právnou subjektivitou
hospodáriace na základe schváleného rozpočtu(podrobný rozpis rozpočtu na subjekty tvorí
prílohu č. 2. záverečného účtu)
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu Obce je prílohou číslo 1
Záverečného účtu Obce Zemné
d) Bežnétransféry(640)
Tab. č. 26
Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok
2016

Upravený
rozpočet

Skutočnosť 31.12.2016

% čerpania

SPOLU
31 050,00
43 970,68
35 827,63
81,48
V tom ROc
0,00
6 970,68
6 970,68
100,00
Obec
31 050,00
37 000,00
29 119,06
78,70
• Platby členských príspevkov, nemocenskej dávky, sociálnej výpomoci
Tab. č. 27

e) Splácanie úrokov a ostatné platby(650)
Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok
2016

Obec

11 153,00

Upravený
rozpočet

22 153,00

Skutočnosť 31.12.2016

16 910,61

% čerpania

76,33%

Významné výdavkové položky finančných operácií sa týkajú najmä splátok úverov vrátane
úrokov. :
• ŠFRB ONB 21 bj
23 654,64 €
• ŠFRB ONB 16 bj
21 103,56 €
• 3 INV
9 228,00 €
3.2.

Tab. č. 28

Kapitálové výdavky (700)

Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok
2016

Obec

86 500,00

Upravený
rozpočet

137 700,00

Skutočnosť 31.12.2016

45 782,52

Rozpočet na rok
2016

Obec

660 431,30

33,24

Tab. č. 29

3.3)Výdavkové finančné operácie(800)
Rozpočet na rok
2016

% čerpania

Upravený
rozpočet

785 754,83

Skutočnosť 31.12.2016

680 329,80

% čerpania

86,58
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu. (obraty bankových účtov a splácanie úverov )
Rozdiel medzi plánom a očakávanou realizáciou sa vyskytol hlavne pri plánovaní finančných
operácií o plánovanú čiastku platby krátkodobého úveru prijatého na predfinancovanie
spoločných programov SR a EÚ na základe úverovej zmluvy č. 241031-2015, dohodnutým
spôsobom splácania úveru celkovej výšky 597 066,30– z prostriedkov vyplatenej podpory
NFP- a to ihneď po ich poukázaní na účet obce
Prvá splátka bola realizovaná 30.12-2016 vo výške 4 326,50 € na základe ŽoP z
3.4.1) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
1. Bežné výdavky (600)
RO

Rozpočet na rok
2015

Upravený rozpočet

401 388,00

465 170,56

Skutočnosť
k 31.12.2015

448 799,95

% čerpania

96,48

Poznámka: Rozpočtové organizácie – ďalej len „RO“ sú organizácie s právnou subjektivitou
samostatne hospodáriace na základe schváleného rozpočtu(podrobný rozpis rozpočtu na subjekty
tvorí prílohu záverečného účtu)
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtových organizácií sú
prílohou Záverečného účtu Obce Zemné.
3.4.2).Kapitálové výdavky
Rozpočtové organizácie nemali výdavky kapitálového charakteru
3.4.3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové organizácie nemali výdavkové finančné operácie

4. Programový rozpočet 2016
Plnenia programového rozpočtu rozpočtových organizácií sú prílohou Záverečného účtu Obce
Zemné. Prílohou Záverečného účtu Obce Zemné za rok 2016 je aj programový rozpočet Obce
(Príloha č. 3)
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5. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
,Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
I.

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1 263 088,24
1 261 693,24
1 395,00
1 100 601,86
651 801,91
448 799,95
+162 486,38
683 800,50
683 800,00
0,00
45 782,52
45 782,52
0,00
+638 017,98
800 504,36
-16 370,61
784 133,75
135 253,10
680 329,80
-545 076,70

2 082 141,84
1 826 714,18
255 427,66
-16 370,61
239 057,05

Vysporiadanie výsledku hospodárenia

Prebytok rozpočtu v sume

800 504,36

Prebytok rozpočtu v sume 800 504,36 € zistený podľa ustanovenia §10 ods.
3písm a)a b) zákona ( rozpočet obce sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a bežné
výdavky (bežný rozpočet) a podľa písmena b) kapitálové prímy a kapitálové
výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) č.583/2004 Z..z. o rozpočtových
pravidlách a v znení neskorších predpisov
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
NÁVRH
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prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a a b) citovaného zákona
z prebytku vylučujú:
Vylúčenie z prebytku

16 370,61 EUR

v tom:
a) vyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy A. Jedlika
s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej) len ZŠ VJM), účelovo určené na
bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to:
na nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM poskytnuté na
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške
11,00 €
b.2) na prenesené kompetencie vo výške
11 625,11 €
b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom
(ďalej len ZŠ VJS) poskytnuté na
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške
251,00 €
b.2) na prenesené kompetencie vo výške
4 483,50 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

784 133,75 EUR

II. Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov a strát
r. 138 stl.(1) vo výške 90 760,69 €.
Účtovný výsledok hospodárenia

90 760,69 €

V súlade s účtovnou legislatívou sa preúčtuje kladný výsledok hospodárenia na
účte 431 – výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
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6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6.1) III.
V súlade so zákonom č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia a tvorbu fondov.
Fond opráv a údržby v znení §18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, metodík a VZN obce
“ 2) Vlastník z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv
ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.“
a.) tvorba fondu opráv a údržby

Tvorba fondu opráv a údržby

7 763,04 EUR

a.1. Fond opravy a údržby ONB 21 bj
a.2. Fond opravy a údržby ONB 16bj

4 596,84 €
3 166,20 €
239 057,05

Upravené hospodárenie obce po tvorbe fondu rozvoja

Vylúčeníe z prebytku - tvorba fondu rozvoja bývania

-7 763,04
231 294,01

,Rozdiel finančných operácií

b.) Tvorba rezervného fondu
V zmysle §15 ods. 4 tvorí a §16 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov sa tvorí rezervný fondu vo výške 10% z
prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu po vylúčení zostatkov
z upraveného prebytku:
b.1.) Upravený prebytok bežného a kapitálové rozpočtu:

784 133,75 €

b.2.) Tvorba rezervného fondu

Tvorba rezervného fondu

10 %

78 414,00 EUR

6.1) Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
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
ZS k 1.1.2016
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.231/300616-Z zo dňa 30.06.2016

Suma v EUR
46 527,03
46 527,03
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KZ k 31.12.2016

0,00

c.) Zostatok finančných prostriedkov obce
Zostatok finančných prostriedkov koncom roka neprepadajú. Zákon 583/2004 Z.z.
v z.n.p. Ide o zásadný rozdiel medzi rozpočtovým a účtovným hospodárením. Finančné
prostriedky ostávajú na bankových účtoch, kumulujú sa, sú určené na plnenie zákonom
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na tvorbu rezervného fondu.
Stav finančných účtov k 31. 12. 2016 (r.85 stĺ.1 súvahy)

292. 787,81 €

Vylúčenie zo zostatkov–prenesený výkon z r 2016 (Pr.1)
Zostatok fondov opráv - ONB 21bj
(Pr.2
ONB 16 bj
Finančná zábezpeka nájomníkov ONB

-16 370,61
-7 827,20
-8 756,32
-27 956,00

Upravené finančné hospodárenie po vylúčení fondov

231 877,68

Zostatok finančných prostriedkov sociálneho fondu
Upravené finančné hospodárenie
Zostatok z minulých rokov
Upravené finančné hospodárenie
Záväzky celkom vyplývajúce z povinnosti zamestnávateľa
a odberateľa (príloha)
Mesačná splátka úverov (3MM)
Náklad – rezerva ( r.127 súvahy)
Náklady kontrolného zistenia z predchádzajúceho obdobia
Prepočítané náklady mesačného účtovného obdobia

-3 885,73
227 991,95

-7 724,45
220 267,50
-61 274,02
-18 442,80
-7 200,00
-24 248,27
-30 688,41
78 414,00

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Prílohou Záverečného účtu Obce Zemné za rok 2015 je zoznam bankových účtov, fondových
a úverového plnenia Obce.
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7. 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
8 524 278,19
8 336 457,51

KZ k 31.12.2016 v EUR
8 568 079,40
8 245 414,56

0
7 847 592,99
488 864,52
182 856,66

0
7 756 559,05
488 855,51
311 369,05

0
0
0
18 416,35
164 440,31
0
0
4 964,02

0
0
0
18 581,24
292 787,81
0
0
11 295,79

ZS k 1.1.2016 v EUR
8 524 278,19
2 895 001,13

KZ k 31.12.2016 v EUR
8 568 079,40
2 984 800,69

0
0
2 895 001,13
1 662 483,49

0
0
2 984 800,69
1 037 350,97

2 113,05
7 936,07
880 298,82
67 490,44
704 645,11
3 966 793,57

7 200,00
16 370,61
858 791,24
66 711,81
88 277,31
4 545 927,74

PASÍVA
Názov
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
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8.1) Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- v tom: nevyčerpané dotácie škôl
zábezpeka ONB
záväzky z leasingu
rezerva na audit a súdne trov
sociálny fond
zrážky z miezd december
ostatné záväzky /zálohové
platby nájomného nebyt.pr
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho po lehote
splatnosti

7 589,14
14 545,34
9 836,47
1 979,02
0
88 277,31
841 382,30

7 589,14
14 545,34
9 836,47
1 979,02
0
88 277,31
841 382,30

73 741,39
16 370,61
27 956,00
13 175,04
7 200,00
4 233,90
1 190,24
3 615,60

73 741,39
16 370,61
27 956,00
13 175,04
7 200,00
4 233,90
1 190,24
3 615,60

1 037 350,97

1 037 350,97

8.2)Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Prima Banka
SZRB Komárno

Úver za 3INV
Úver
dlhodobý na
HUSK
Úver
dlhodobý na
ROP
Úver
krátkodobý na
HUSK

SZRB Komárno

SZRB Komárno

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

31 424,54

9 228,00
5 460,00

625,59
424,25

19 840,41
25 964,54

r. 2019
r. 2021

51 412,36

8 940,00

684,68

42 472,36

r. 2021

597 066,30

592 739,80

6 144,56

0

r. 2016

Rok
splatnosti

8.3) Obec v roku 2016 uzatvorila lízingovú zmluvu
na nákup služobného auta v hodnote
20 332,00 EUR, zostatok záväzku k 31.12. 2016 je vo výške 13 175,04 €.
8.4.) Obec neuzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.
8.5.) Obec neuzatvorila v roku 2016 nové úverové zmluvy.
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9. Hospodárenie rozpočtových organizácií
a) Základné školstvo a školský klub detí
Súčasťou rozpočtového hospodárenia Obce Zemné sú aj rozpočtové organizácie s právnou
subjektivitou:
• IČO: 37860844 Základná škola A Jedlika vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom
• IČO: 37864033 Základná škola vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom
Sú zriadené na prenesený výkon štátnej správy vo veciach výchovy a vzdelávania maloletého
žiaka.
Hospodária samostatne na základe normatívneho členenia finančných prostriedkov a na základe
chváleného rozpočtu Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné.
Základné školy zabezpečujú aj mimoškolské vzdelávanie detí. Školské kluby detí pri
základných školách sú bez právnej subjektivity a sú založené na výkon originálnych
kompetencií – hospodária samostatne z finančných prostriedkov pridelených zo schváleného
rozpočtu Obce Zemné.
Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí prílohu Záverečného účtu Obce, rozbor uvádzame
priamo pri hodnotení príjmov a výdavkov Obce.
Programové hospodárenie je súčasťou záverečného účtu Obce Zemné, tvorí prílohou ,
Rozbor plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií sa uvádza aj pri hodnotení plnení príjmov
a výdavkov za Obec Zemné – (sú aj farebne odlišné)
b) Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku
• Výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku zabezpečujú 2 materské školy. V
zriaďovateľských listinách sú označené ako rozpočtové organizácie bez právnej
subjektivity,
Sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sú základnými článkami rozpočtového
hospodárenia obce, sú priamo financované z rozpočtu obce z kapitoly a programu
Vzdelávanie.
c) Stravovacie zariadenie
• Stravovacie zariadenie je zriadené pri materskej škole bez právnej subjektivity
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, je priamo napojené na rozpočtové hospodárenie obce,
v programe „Školské stravovanie“
Právna forma predškolských zariadení a stravovacieho zariadenia, ktorá bola aj predmetom
kontrolných zistení, má byť zosúladená s legislatívou o štátnej správe, o rozpočtovníctve,
o účtovníctve ako aj smerníc a pokynov ministerstiev.
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Delimitácií školských zariadení boli zaužívané a ministerstvom podporené formy
rozpočtových organizácií, opatrením bude riešená forma hospodárenia rozpočtových
organizácií bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov je súčasťou rozpočtového a programového hospodárenia
obce, ako súčasť záverečného účtu obce.
10. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. (príloha ZÚ)
Dotácie boli účelové určené na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Zemné,
na činnosť organizácií, na kultúrno-prospešné činnosti a na zveľaďovanie prostredia
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2013.
o dotáciách.
12. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.
13. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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.
Príloha č. 3 Záverečného účtu je súčasťou finančného usporiadania vzťahov voči štátnym
fondom, rozpočtom iných organizácií v rámci rozpočtového hospodárenia obce..
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
14. Hodnotenie plnenia programov obce
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Monitorovanie cieľov a zámerov prgramového rozpočtu
16. Prílohy
Prílohy záverečného účtu (ZÚ)
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