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Záverečný účet obce Uňatín za rok 2016
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce Uňatín, súhrnne
spracované do záverečného účtu obce.
Záverečný účet pod § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3. v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa : 10. decembra 2015 uznesením
č. 40/2015 písmeno a).
1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Schválený rozpočet obce Uňatín bol v priebehu roka 2016 upravovaný štyrikrát.
- úprava rozpočtu dňa 11. 03. 2016 uznesenie č. 44/2016
I.

zmena – zvýšenie rozpočtu výdajovej časti o 5939,59 €
- zvýšenie rozpočtu príjmovej časti o 999,17 €
- zvýšenie rozpočtu finančn. operácie príjmové o 1200 €

-

úprava rozpočtu dňa 27. 06 .2016 uznesenie č. 53/2016

II.
-

zmena – zvýšenie rozpočtu výdajovej časti o 638,40 €
zvýšenie rozpočtu príjmovej časti o 9 €
zvýšenie rozpočtu kapit. výdavkov o 3407,14 €
zvýšenie rozpočtu finančn. operácie príjmové o 3407,14 €
zníženie rozpočtu výdajovej časti o 3750 €
zníženie rozpočtu finančn. operácie príjmové o 1200 €

-

úprava rozpočtu dňa 21. 10 .2016 uznesenie č. 57/2016

III.
zmena – zvýšenie rozpočtu výdajovej časti o 3904,19 €
- zvýšenie rozpočtu príjmovej časti o 250,80 €

-

úprava rozpočtu dňa 29. 12 .2016 – Starosta č. 1

IV.
zmena – zvýšenie rozpočtu výdajovej časti o 1709,20 €
- zvýšenie rozpočtu príjmovej časti o 6046,72 €
- zvýšenie rozpočtu finančn. operácie príjmové o 158,74 €
- zníženie rozpočtu výdajovej časti o 3315,06 €
- zníženie rozpočtu príjmovej časti o 216,46 €
- zníženie rozpočtu finančn. operácie príjmové o 3407,14 €
- zníženie rozpočtu kapit. výdavkov o 1000 €
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V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uňatín, v rámci svojich
kompetencií vydala starostka obce rozpočtové opatrenia úpravy rozpočtu týkajúce sa
predovšetkým úprav výšky výdavkov rozpočtu v obci / poistné SP, telefónne poplatky,
kultúr. podujatia, audítorské služby, projekty, odmeny na dohody, VH – všeob. mat., VO
– údržba, EE, a i./ a úprav výšky transferov účelovo určených – Výnos dane DPFO,
ELVOSOLAR, a.s.- sponzorský dar a úprav i bežných výdavkov – poplatok za vodu,
prenájom bytov, garáž, sály a i .
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2016.
V eurách
Bežné príjmy
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Výdavky spolu
Prebytok bežného rozpočtu

Rozpočet
49 206,23
49 206,23
38 151,32
38 151,32

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
2 407,14

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie spolu

Príjmy bežné, kapitálové a finanč. operácie
Výdavky bežné, kapitálové a finanč. operácie
Hospodárenie – prebytok

158,74
158,74

Rozpočet
49 364,97
40 558,46

Plnenie
46 175,60
40 558,46
5 617,14

20,52 €
29 310,94 €
4 894,01 €
584,36
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0
2 407,14
-2 407,14

158,74
158,74

K 31. 12. 2016 boli nasledovné zostatky na jednotlivých účtoch:
Fondový účet VÚB Krupina
Bežný účet /Rezervný fond/
Bežný účet VÚB Krupina
Pokladňa OcU

Plnenie
46 016,86
46 016,86
38 151,32
38 151,32
7 865,54

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €.
1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2016
42117,00

Rozpočet na rok
2016
49206,23

Skutočnosť
k 31.12.2016
46016,86

% plnenia
109,26

Z toho :
Rozpočtová klasifikácia

Rozpočet v €

Plnenie v €

% plnenia

Daňové príjmy

111 003 Podielové dane
121 001 Daň z pozemkov – FO
121 001 Daň z pozemkov – PO
121 002 Daň zo stavieb – FO
121 002 Daň zo stavieb - PO

28000
500
5150
698
276

32456,50
728,66
2801,82
656,24
73,92

115,92
145,73
54,00
94,02
26,78

135
10
2400

136,80
6
2440,88

101,33
60,00
102,00

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a vlastného majetku
212 002 Z prenajatých pozemkov
270
10,46
212 003 Z prenajatých bytov, garáž
646
809,51
212 003 Prenájom Slovak Telekom
266
266,16
212 003 Prenájom sály KD
150
204,97

4,00
125,31
100,06
136,65

Daňové príjmy – špec. služby
133 001 Daň za psa
133 012 Daň za verejné priestranstv
133 013 Daň za komun. odpad

Nedaňové príjmy- administratívne a iné poplatky
Rozpočet v €

221 004 Správne poplatky
223 001 Platby za MR
223 001 Hrobové miesta
223 001 Poplatky za DS
223 001 Požičovné za riad KD
223 001 Recyklačný fond
229 002 Poplatky za vodu

Plnenie v €

% plnenia

150
12
8
15
80
20
3263

117,83
11
8,64
33,56
84,02
40
3764,77

78,55
91,66
108,00
223,73
105,03
200,00
115,38

6
0
0

1,49
112,91
57,41

24,83
100,00
100,00

Nedaňové príjmy – úroky, preplatky
242
Úroky
292 006 Z náhrad z poist. pln.-SF
292 009 Sociál. poisť. – prepl.
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Tuzemské bežné granty a transfery
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
MV SR - Okresný úrad Zvolen
ELVOSOLAR, a.s.

Suma v €
60,72
9,00
823,59
300,00

Účel
Výkon činnosti v registri obyvateľ.
Výkon činnosti v registri adries
VOĽBY NR SR 2016
Sponzorský dar

2) Finančné operácie
Tuzemské kapitálové granty a transfery
P.č.
1.

Poskytovateľ
ELVOSOLAR, a.s.

Suma v € Účel
158,74 Sponzor. dar z roku 2015 - zostatok

Uvedené transfery a granty boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Všetky
podliehajú písomnému vyúčtovaniu poskytovateľovi.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016.
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2016
33025,00

Rozpočet na rok
2016
38151,32

Skutočnosť
k 31.12.2016
38151,32

% plnenia
115,52

01116 výdavky verejnej správy
Mzdy , platy, odmeny - z rozpočtovaných 11530 €, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo
výške 11328,38 € čo je 98,25 %.
Poistné a príspevky do poisťovní – z rozpočtovaných 3493 €, bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 - 3783,93 €, čo je 108,33 %
Tovary a služby
Rozpočet v €

Cestovné náhrady
50
1000
450
80
0
80
150
80
50
300

Elektrická energia KD + starý KD
Telefónne poplatky
DKP – nábytok, zariadenie
Telekomunik. technika – wifi/router/
Nákup kukanádob,elektrospotrebičov...
Kancelársky materiál /všeob. materiál/
Čistiace a hygienické potreby
Knihy, noviny, zákony
Reprezentačné výdavky
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Plnenie v €

% plnenia

18,51

37,02

1909,00
587,96
6,99
50,56
495,70
257,71
41,79
67,60
218,10

190,90
130,66
8,74
100,00
619,63
171,81
52,24
135,20
72,70

Poistenie majetku
Údržba prevádzkových strojov
Údržba výpočtovej techniky
Údržba budov OcU
Údržba softvéru
Školenia, kurzy, porady
Koncesionárske poplatky - vysielanie
Prídel do SF
Vrátenie prepl. na poist. plnení-dohody
Odmeny poslancov OZ
Odmeny na dohody
Bežné transfery nezisk.org.
Príspevky pre ZMOS, LPSI, ZPOZ....
Inzercia /Zlaté stránky/
Audítorské služby, služby ZPO
Projekty, geometrické plány
Spoloč. obecná úradovňa /1.Q,2.Q,3.Q/
Poštovné, známky, kolky

745
33
140
50
460
80
120
35,00
0
240
200
100
110
60
650
2500
372
100

743,33
0
126,40
0
400,00
80,00
109,79
112,91
28,68
177,40
418,51
24,98
123,90
0
768,80
1240,00
276,00
119,85

99,78
0
90,29
0
86,96
100,00
91,49
322,60
100,00
73,92
209,26
24,98
112,64
0
118,28
49,60
74,19
119,85

0112 Finančná a rozpočtová oblasť
Rozpočet v €

Poplatky za vedenie účtov

400

Plnenie v €

% plnenia

511,91

127,98

0320 Ochrana pred požiarmi
z rozpočtovaných 514 € bolo skutočne čerpané 321,00 € . Výdavky na členské známky vo
výške 24 €. Poplatky za el. energiu vo výške 297 €.
0412 Všeobecná pracovná oblasť
v tejto časti sú zahrnuté výdavky na pracovné ochranné pomôcky, poistenie náradie, čistiace
prostriedky, stavebný materiál ako doplatok obce nad rámec príspevku na AČ z ÚPSVa R.
Rozpočet 13 € a čerpanie je 0 € .
0451 Cestná doprava
kategória zastrešuje hlavne problematiku správy a údržby ciest a miestnych komunikácií
Rozpočet na údržbu MK bol vo výške 343 € a čerpanie 0 €.
0510 Nakladanie s odpadmi
finančné prostriedky sú čerpané na vývoz a uloženie komunálneho odpadu ,údržba verejnej
zelene. Rozpočet na verejnú zeleň bol vo výške 250 € a čerpanie 159,04 € a pokrýva: silon,
olej, lep na panel, okrasné kvety a náhrad. diely do kosačky – filter, sviečka, hlavica, popruh.
Údržba prevádz. strojov – rozpočet 50 €, čerpanie 0 €. Na nákup PHM na kosenie verejných
priestranstiev v obci bolo rozpočtované 200 € a čerpanie v sume 146,23 €. Rozpočet na údržbu
VZ – opiľovanie stromov v obci bol upravený na 124,92 €.
Vývoz KO bol rozpočtovaný na 1850 € a čerpanie bolo 1829,72 € a uloženie odpadu rozpočet
vo výške 1000 € a čerpanie celkom 973,72 €.
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0630 Zásobovanie vodou
Táto klasifikácia zahŕňa poplatky za el. energiu vo výške 3513,93 €, údržba vodovodu
552,40 € /oprava chlorátora, ND na opravu , savo, elektródy, vodomery /, odmena
vodohospodára 398,00 €, prevádzkovanie vodovodu Uňatín MsBP Krupina celkom vo výške
358 €, rozbory vody ANALPO – 478,94 € a pokuta URSO v celkovej výške 500 €.
0640 Verejné osvetlenie, miestny rozhlas
Poplatky za el. energiu vo výške 1097,43 €. Údržba verejného osvetlenia a MR - rozpočet 130
€ a čerpanie 0 € a nákup lampy VO /svietidla - solárne/ v celkovej výške 389 €.
0820 Kultúra, knižnica
V tejto klasifikácii sú zahrnuté výdavky na kultúrne podujatia, ktoré boli vo výške 1538,07 €
(Deň matiek, Deň zeme, Deň detí, Trnava – výročie /preprava autobusom/, Silvester), výdavky
na Mikulášsky večierok v celkovej výške 377,43 € boli hradené zo sponzorského príspevku od
firmy ELVOSOLAR, a.s., nákup kníh do MĽK Uňatín 116,65 € a odmena knihovníka 181,49
€.
0840 Rekreácia, náboženstvo
Táto časť zahŕňa výdavky na Dom smútku a údržbu cintorína.
Dom smútku elektrická energia 110 €, údržba DS – 4 € /prepínacie hodiny/ a kosenie cintorína
– PHM – rozpočet 50 € a čerpanie 59,35 €.

2) Kapitálové výdavky
Schvál.rozpočet 2016 Upravený rozpočet
0
2407,14

Skutočnosť k 31.12.2016
2407,14

% plnenia
100,00

v tom
41

schválený upravený
skutočnosť
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - MK
0
2407,14
2407,14

Pri kapitálovom rozpočte bola schválená suma 1000 € na prípravu projektovej dokumentácie
na Dom smútku, ale chybou pri účtovaní bola uvedená kapitálová položka zrušená.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) ostatným právnickým a FO - podnikateľom
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 vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grandu,
transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2016

-2-

-3-

-4-

Rozdiel
(stl.3-stl.4)

-1 Ministerstvo
SR

vnútra Evidencia

obyvateľov

-

60,72

REGOB

Ministerstvo vnútra
Register adries
SR
MV SR – OÚ Zvolen
VOĽBY NR SR 2016

60,72

0

9,00

0

823,59

0

9,00
823,59

-5-

a) Finančné vysporiadanie voči právnickým osobám:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grandu, transferu

-1 -

-2-

-3-

ELVOSOLAR,
a.s.

Sponzorský dar

158,74

Zostatok
Suma
k 31.12.2015 poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma
Rozdiel
použitých
(stl.3+stl.4prostriedkov
stl.5)
v roku 2016

-4-

-5-

300

377,43

-681,31

c.)
Obec v roku 2016 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb nasledovne :
-

Príspevok ZŠ s MŠ Bzovík /prváci z obce/ – 24,98 €

5. Hospodárenie fondov
V roku 2016 Obec Uňatín tvorila
mimorozpočtové peňažné fondy:

v súlade

s platnou

legislatívou

vlastné

v€
Názov fondu
Sociálny fond
Názov fondu
Rezervný fond

Počiatočný stav Tvorba
Čerpanie
k 1.1.2016
192,50
112,91

Konečný stav
k 31.12.2016
0
305,41

Počiatočný stav Tvorba RF
Čerpanie
k 1.1.2016
r. 2016
20837,55
8473,39

Konečný stav
k 31.12.2016
0
29 310,94
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6.) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Bežné príjmy: 46016,86 Bežné výdavky:
38151,32 Prebytok:
Kapitálové príj.
0 Kapitálové výdavky: 2407,14 Prebytok:

7865,54
-2407,14

Obec dosiahla za rok 2016 prebytok hospodárenia vo výške 5458,40 €
Vrátenie prebytku z finančných operácií do Rezervného fondu vo výške 158,74 €
Obec Uňatín v roku 2015 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárstva zisteného
podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy vo výške 5458,40 €. + 158,74 € = 5617,14 €
Z prebytku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od
ELVOSOLAR, a.s. podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 81,31 €.
Z prebytku sa ďalej vylučuje – Tvorba sociálneho fondu 2016 vo výške 112,91 €
/ v rozpočte bola uvedená nesprávna rozpočtová skladba pri prevode do SF/.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť zostávajúci prebytok
rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 5 422,92 € na tvorbu Rezervného
fondu.

Celková bilancia hospodárenia Obce Uňatín za rok 2016 t.j. vrátane finančných
operácií, skončila s prebytkom 5422,92 €.
Účtovný hospodársky výsledok za rok 2016 vo výške 12375,82 pri celkových výnosoch
85594,19 a celkových nákladoch 73218,37.
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7.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný
Obežný majetok spolu
z toho
záväzky
pohľadávky
Spojovací účet pri združení
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Spolu

ZS k 1.1.2016
KZ k 31.12.2016
264883,99
230050,31
235371,99
29 512
32634,59

198131,17
29 512
40066,79

0
2574,23
398,18
29662,18
392,08
3561,20
301 471,86

0
4819,19
437,77
34809,83
173,99
3849,05
274 140,14

ZS k 1.1.2016
116345,44
115645,76
1009,20

KZ k 31.12.2016
131569,04
130869,36
1151,22

0
0
192,50
816,70
0
0
2153,36
181963,86
301 471,86

0
0
305,41
845,81
0
0
0
141419,88
274 140,14

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Výsledok hospodárenia
Záväzky, rezervy
z toho
Rezervy krátkodobé
Ostatné zúčt. rozp. obce 357
Dlhodobé záväzky SF
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery 479
Bankové úvery 461
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Spolu
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8.) 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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

764,50

764,50

386,72
1 151,22

386,72
1 151,22

0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2016
Obec v roku 2016 neuzatvorila žiadnu Zmluvu o úvere.

9.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká v žiadnej oblasti.

10.) 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. 5/2011 zo dňa 1.11.2010 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-

ZŠ s MŠ Bzovík – bežné výdavky na nákup
učebných pomôcok pre prvákov z obce

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

24,98

11.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá náplň.

12

24,98

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0

12.) Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 79/2013 písmeno c) z dňa 9. 12. 2013 rozhodlo o
neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypracovala : Stanková Martina
Uňatín, 01. 06. 2017

Anna Babiaková
starostka obce

13.) Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.

Vypracovala : Stanková Martina
Uňatín, 01. 06. 2017
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