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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE  

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 ods. 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 vyrovnaný  a  kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2015 uznesením č. 57/7/2015. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 25.08.2016 uznesením č. 105/11/2016 (rozpočtovým 

opatrením č. 1/2016), 

- druhá zmena schválená dňa 25.11.2016 uznesením č. 124/12/2016 (rozpočtovým 

opatrením č. 2/2016), 

- tretia zmena  schválená dňa 31.12.2016 rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2016. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 
 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

plnenia 

rozpočtu 

%  

plnenia 

rozpočtu 

upravený 

%  

plnenia 

rozpočtu 

schválený 

Príjmy celkom 326 855,00 384 460,17 380 007,55 98,84 116,26 

z toho :      

Bežné príjmy 326 855,00 366 108,64 376 656,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       102,88 159,02 

Kapitálové príjmy 0,00 000 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie príjmové 0,00 18 351,53 3 351,53 18,26  

Výdavky celkom 326 855,00 384 460,17 346 952,86 98,74 106,15 

z toho :      

Bežné výdavky 326 855,00 367 145,67 329 424,46 89,73 100,79 

Kapitálové výdavky 0,00 17 314,50 17 528,40 101,24 0,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00   

Rozpočet  0 0 33 054,69   

 

(skutočnosť plnenia rozpočtu bez mimorozpočtových príjmov, mimorozpočtových výdavkov 

a mimorozpočtových finančných operácií príjmových) 
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2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2016  

 
Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

384 460,17 380 007,55 98,84 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 384 460,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

380 077,55 EUR, čo predstavuje  98,84 % plnenie.  

 

2.1 Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

366 108,64 376 656,02 102,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 366 108,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

376 656,02 EUR, čo predstavuje  102,88 % plnenie.  

 

2.1.1 Daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

222 509,03                   232 890,20 104,67 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 197 161,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 208 705,46 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 105,86 %.  

 

V porovnaní s rokom 2015 sa výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zvýšil v roku 

2016 o 12,28 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 14 556,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14 544,10  EUR, čo 

je 99,92 % plnenie. Z toho daň z nehnuteľností fyzických osôb z rozpočtovaných 3 637,79 EUR 

bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 623,97 EUR, čo predstavuje 99,62 % plnenie. Daň 

z nehnuteľností právnických osôb z rozpočtovaných 10 918,24 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 10 920,13 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov 

boli v sume 6 719,52 EUR, dane zo stavieb boli v sume 7 757,84 EUR a dane z bytov boli 

v sume 66,74 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14 503,96 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 40,14 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 

v sume 94,72  EUR, z toho pohľadávky za rok 2016 v sume 40,10 EUR a pohľadávky za 

predchádzajúce roky v sume 54,62 EUR. 

 

Daňové príjmy z dane z majetku sa v roku 2016 zvýšili o 0,18 % v porovnaní s rokom 2015. 

 

Daň za psa 
Z rozpočtovaných 1 008,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 008,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 
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Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 200,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje žiadne pohľadávky na dani za 

užívanie verejného priestranstva. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje/videohry  
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 800,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje žiadne pohľadávky na dani za 

nevýherné hracie prístroje. 

 

Daň z ubytovania 

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 94,00 EUR, čo 

predstavuje 94,00 % plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 8 684,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 538,64 EUR, čo 

predstavuje 86,81 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 867,64 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 671,00 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatky 

za komunálny odpad v sume 3 699,91 EUR, z toho pohľadávky za rok 2016 v sume 1 959,50. 

EUR a pohľadávky za predchádzajúce roky v sume 1 740,41 EUR. 

 

Daňové príjmy za tovary a služby sa v roku 2016 zvýšili o 14,66 % v porovnaní s rokom 2015.  

 

Celkové daňové príjmy v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšili o 11,54 %. 

 

 

2.1.2 Nedaňové príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

12 103,77 12 269,98 101,37 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 197,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 351,16 EUR, čo je 

104,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu kultúrneho domu v sume 

1 510,50 EUR, príjem za požičiavanie riadu v sume 315,34 EUR, príjmy z prenájmu priestorov 

v sume 980,87 EUR (Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a.s., Banská 

Bystrica zo dňa 21.02.2012 , Zmluva o nájme nebytových priestorov – Spoločenstvo Božského 

Srdca Ježišovho, Litava zo dňa 01.03.2016), príjmy z prenajatých pozemkov Družstvo AGRA 

Litava a poľovných pozemkov Poľovný revír „Bažant“ LITAVA v sume 386,65 EUR, príjmy 

z prenájmu multifunkčného ihriska v sume 157,80 EUR.  

 

V porovnaní s rokom 2015 sa príjmy z vlastníctva majetku v roku 2016 sa znížili o 4,40 %. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 

Z rozpočtovaných 5 335,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 346,71 EUR, čo 

predstavuje 100,21 % plnenie. 

 

 

Z toho: 
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Administratívne poplatky: 

Z rozpočtovaných 957,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 010,10 EUR, čo je 

105,48 % plnenie. Z toho tvoria správne poplatky sumu 747,50 EUR, matričné poplatky sumu 

55,00 EUR, poplatky za verejné obstarávanie v sume 180,00 EUR, poplatky za rybársky lístok 

v sume 27,60 EUR.  

 

Poplatky za platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 

Z rozpočtovaných 4 078,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 009,91 EUR, čo 

predstavuje 98,33 % plnenie. Z uvedenej čiastky predstavujú príjmy z poplatkov za separovaný 

odpad od Recyklačného fondu v sume 284,00 EUR, príjmy z poplatkov za separovaný odpad 

z ENVI-PAK, a.s, v sume 23,21 EUR, príjmy z platieb za služby pre StVS, a.s. v sume 100,00 

EUR, príjmy z poplatkov za dom smútku v sume 371,60 EUR, príjmy z poplatkov za miestny 

rozhlas v sume 64,00 EUR, poplatky za vodu v dome č. 75 v sume 337,71 EUR, poplatky za 

kopírovanie v sume 42,02 EUR, príjmy za predaj nádob na dopad v sume 196,50 EUR, platby za 

režijné náklady v školskej jedálni v sume 2 590,87 EUR. 

 

Poplatky za materskú školu: 

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 326,70 EUR, čo je 

108,90 % plnenie. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v roku 2016 sa oproti roku 2015 zvýšili 

o 127,49 %. Toto zvýšenie je spôsobené účtovaním platieb za režijné náklady v školskej jedálni 

ako rozpočtových príjmov oproti roku 2015. 

 

Úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných 3,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3,13 EUR, čo predstavuje 

104,33 % plnenie. 

 

Úrok z vkladov sa oproti roku 2015 v roku 2016 zvýšili o 36,09 %, čo predstavuje sumu 0,83 

EUR. 

 

Iné nedaňové príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

3 568,09 3 568,98 100,02 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 568,09 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

3 568,98 EUR, čo predstavuje  100,02 % plnenie.  

Inými nedaňovými príjmami sú príjmy z odvodu obci z výťažkov dosiahnutých 

z prevádzkovania stávkových hier v sume 11,10 EUR, príjmy z dobropisu za elektrickú energiu 

v sume 1 901,15 EUR, príjmy z preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 

2015 v sume 1 271,94 EUR, príjmy zo splátky pohrebného v sume 384,79 EUR. 

 

Nedaňové príjmy v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 zaznamenali nárast o 109,46 %, ktorý 

bol spôsobený hlavne zúčtovaním preplatku elektrickej energie za rok 2015, zúčtovaním 

preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015, účtovania príjmov za 

režijné náklady v školskej jedálni do rozpočtu. 
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2.1.3 Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  131 495,84 EUR bol skutočný príjem vo výške 

131 495,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 90 264,00 Normatívne prostriedky na úhradu nákladov ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 2 903,00 
Nenormatívne prostriedky – sociálne znevýhodnení žiaci 

ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 1 004,00 Nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 17,00 Nenormatívne prostriedky – učebnice ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 814,00 
Nenormatívne prostriedky – príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 

UPSVaR Zvolen 5 458,00 Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi 

UPSVaR Zvolen 1 079,00 Príspevok na školské pomôcky detí v hmotnej núdzi 

UPSVaR Zvolen 1 957,80 Dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca obec 

UPSVaR Zvolen 1 980,78 Rodinné prídavky – osobitný príjemca obec 

UPSVaR Zvolen 609,60 Rodičovský príspevok – osobitný príjemca obec 

UPSVaR Zvolen 1 270,42 

Aktivačné práce  prostredníctvom menších obecných 

služieb pre obec formou dobrovoľníckej činnosti – 

refundácia oprávnených výdavkov 

Ministerstvo vnútra SR 253,44 REGOB – prenesený výkon štátnej správy 

Ministerstvo vnútra SR 1 898,82 Matrika – prenesený výkon štátnej správy 

Ministerstvo vnútra SR 9,00 Register adries – prenesený výkon štátnej správy 

Ministerstvo vnútra SR 837,44 Dotácia na Voľby do NR SR 2016 

Implementačná agentúra 

MPSVaR - Európsky 

sociálny fond 

999,41 
Terénna sociálna práca – refundácia miezd a oprávnených 

výdavkov 

Implementačná agentúra 

MPSVaR - Európsky 

sociálny fond 

13 546,93 
Komunitné centrum – refundácia miezd a oprávnených 

výdavkov 

UPSVaR Zvolen - 

Európsky sociálny fond 
4 593,20 

Aktivačné práce prostredníctvom menších obecných 

služieb pre obec – refundácia oprávnených výdavkov 

Banskobystrický 

samosprávny kraj 
1 200,00 Dotácia na Litavský klobásový festival 

Jozef Baláž – MINI 

TRANS Zlaté Moravce 
100,00 Dotácia pre MŠ – cukrovinkové balíčky na Deň detí 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 
700,00 Dotácia pre DHZO Litava 

SPOLU 131 495,84  

 

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

 

2.1.4 Mimorozpočtové príjmy bežného rozpočtu 

 

Od 1.1.2016 v zmysle novej metodiky sa vo finančom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz 

o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách vykazujú ako súčasť bežného rozpočtu aj 

mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky. 
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Mimorozpočotovými príjmami v roku 2016 boli príjmy za platby za stravné v zariadení 

školského stravovania – Školskej jedálni, skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo v sume 9 089,18 

EUR (položka 223003 – Poplatky a platby za stravné). 

 

Spolu bežné príjmy (rozpočtové a mimorozpočtové) boli k 31.12.2016 dosiahnuté vo výške 

385 745,20 EUR. 

 

2.2 Kapitálové príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec Litava v roku 2016 nerozpočtovala a ani nedosiahla k 31.12.2016 žiadne kapitálové príjmy 

rozpočtu.  

 

 

2.3 Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

18 351,53 3 351,53 18,26 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 351,53 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 3 351,53 EUR, čo predstavuje  18,26 % plnenie.  

 

Súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2016 bol zostatok nevyčerpaných prostriedkov 

zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy pre Základnú školu v Litave – normatívne finančné 

prostriedky v sume 1 037,03  EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. Ďalej to bol zostatok 

prostriedkov z hospodárenia obce za rok 2015 v sume 2 314,50 EUR, ktoré boli v súlade 

s prijatým uznesením Obecného zastupiteľstva č. 91/10/2016 zo dňa 27.05.2016 použité na 

kapitálové výdavky v roku 2016. 

Rozpočtované boli aj príjmy – prevod z rezervného fondu obce na nákup osobného automobilu 

v sume 15 000,00 EUR na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 98/10/206 zo dňa 

27.05.2016, ktoré však neboli použité z dôvodu použitia prebytku bežného rozpočtu na nákup 

osobného automobilu. 

 

2.3.1 Mimorozpočtové finančné operácie príjmové 

 Mimorozpočtovými finančnými operáciami príjmovými bol zostatok finančných prostriedkov – 

príjmov za platby za stravné v zariadení školského stravovania- Školskej jedálni k 31.12.2015 

v sume 1 443,46 EUR.    

 

Spolu príjmové finančné operácie k 31.12.2016 boli vo výške 4 794,99 EUR. 

 

SPOLU PRÍJMY - bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie vrátane 

mimorozpočtových príjmov a mimorozpočtových príjmových finančných operácií dosiahli 

k 31.12.2016 sumu 390 540,19 EUR. 
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3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2016  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

384 460,17 346 952,86 90,24 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 384 460,17 EUR boli skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 346 952,86 EUR, čo predstavuje  90,24 % čerpanie.  

 

 

3.1 Bežné výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

367 145,67 329 424,46 89,73 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 367 145,67 EUR boli skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 329 424,46 EUR, čo predstavuje  89,73 % čerpanie.  

 

 

Oddiel 
Rozpočet na 

rok 2016 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% 

plnenia 

01 1 1    Obce 88 532,00 96 434,36 89 451,72 92,76 

01 3 3    Iné všeobecné služby 2 719,00 1 738,00 1 693,94 97,46 

01 6 0   Všeobecné verejné služby 2 050,00 2 998,70 2 998,70 100,00 

03 2 0   Ochrana pred požiarmi 4 000,00 3 630,00 3 521,25 97,00 

05 1 0   Nakladanie s odpadmi 10 300,00 10 218,68 9 219,84 90,23 

05 2 0   Nakladanie s odpadovými vodami 1 700,00 1 515,32 727,16 47,16 

06 2 0   Rozvoj obci 8 300,00 17 043,30 10 546,20 61,88 

06 4 0   Verejné osvetlenie 4 250,00 2 600,00 1 986,42 76,40 

08 1 0   Rekreačné a športové služby 1 800,00 2 060,00 1 884,55 91,48 

08 2 0   Kultúrne služby 18 900,00 17 964,00 12 810,39 71,31 

08 3 0   Vysielacie a vydavateľské služby 100,00 870,00 519,63 59,73 

08 4 0   Náboženské a iné spoločenské     

služby 

450,00 425,00 236,92 55,75 

09 1 1 1   Predprimárne vzdelávanie 34 910,00 37 104,00 31 839,21 85,81 

09 1 2 1   Primárne vzdelávanie 91 500,00 102 187,39 100 873,75 98,71 

09 5 0      Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne 

10 837,00 12 642,86 12 053,15 95,34 

09 6 0 1   Vedľajšie služby poskytované 

v rámci vzdelávania 

21 307,00 24 070,87 20 591,24 85,54 

10 2 0   Staroba 2 000,00 2 000,00 1 332,50 66,62 

10 3 0   Pozostalí 0,00 385,00 384,79 99,95 

10 4 0   Rodina a deti 0,00 2 590,38 2 590,38 100,00 

10 7 0   Sociálna pomoc občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi 

23 200,00 28 667,81 24 162,72 84,29 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

 



Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

 10 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

3.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  (610xxx) 

Z rozpočtovaných 164 758,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 158 010,15 

EUR, čo je 95,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, 

matriky, terénnej sociálnej práce, komunitného centra, aktivačných pracovníkov, pracovníkov 

základnej školy, školského klubu detí, materskej školy, školskej jedálne. 

Mzdy pracovníkov školských zariadení (zamestnanci základnej školy, materskej školy, školského 

klubu detí, školskej jedálne) – z rozpočtovaných 99 009,23 EUR bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2016 vo výške 96 388,30 EUR, čo predstavuje 97,35 % čerpanie. 

Mzdy aparátu úradu (starostka, zamestnanci obecného úradu, matriky, odmena za voľby, 

hlavného kontrolóra, zamestnanci terénnej sociálnej práce, komunitného centra, organizátorov 

aktivačnej činnosti) – z rozpočtovaných 65 749,14 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo 

výške 61 621,85 EUR, čo predstavuje 93,72 % čerpanie. 

 

Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v roku 2016 oproti roku 2015 

zaznamenali pokles o 5,25 %. 

  

3.1.2 Poistné a príspevky do poisťovní (620xxx) 

Z rozpočtovaných  60 756,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20156 v sume 57 923,74 

EUR, čo je 95,34 % čerpanie.  

 

Poistné za pracovníkov školských zariadení (zamestnanci základnej školy, materskej školy, 

školského klubu detí, školskej jedálne) – z rozpočtovaných 35 802,35 EUR bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2016 vo výške 34 677,01 EUR, čo predstavuje 96,86 % čerpanie. 

Poistné za aparát úradu (starostka, zamestnanci obecného úradu, matriky, odmena za voľby, 

hlavného kontrolóra, zamestnanci terénnej sociálnej práce, komunitného centra, organizátorov 

aktivačnej činnosti) – z rozpočtovaných 24 953,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo 

výške 23 246,73 EUR, čo predstavuje 93,16 % čerpanie. 

 

Bežné výdavky na poistné a príspevky do poisťovní v roku 2016 oproti roku 2015 zaznamenali 

pokles o 6,74 %.  

 

 

3.1.3 Tovary a služby (630xxx) 

Z rozpočtovaných 131 803,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 103 898,55 

EUR, čo je 78,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce. Z toho: 

 

 Cestovné náhrady (631xxx): 

Z rozpočtovaných 438,25 EUR bolo skutočne čerpané 301,68 EUR, čo je 68,84 % plnenie. 

 

 Energie, vodné, telekomunikačné a poštové služby (632xxx): 

Z rozpočtovaných 31 257,09 EUR bolo skutočne čerpané 27 289,17 EUR, čo je 87,31 % 

plnenie. Z toho výdavky na energie boli vo výške 22 855,90 EUR, výdavky na vodné vo 

výške 737,95 EUR, výdavky na telekomunikačné a poštové služby vo výške 3 695,32 EUR. 

 

 Tovary, materiál (633xxx): 

Z rozpočtovaných 29 643,05 EUR bolo skutočne čerpané 22 184,25 EUR, čo je 74,84 % 

plnenie. 



Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

 11 

V uvedenej skupine ekonomickej klasifikácie to boli výdavky na interiérové vybavenie 

v sume 930,23 EUR, výdavky na výpočtovú techniku v sume 362,70 EUR, výdavky na 

prevádzkové zariadenia vo výške 3 754,30 EUR, výdavky na všeobecný materiál 

(kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál a pod.) vo 

výške 11 185,84 EUR, výdavky na knihy, noviny, učebnice vo výške 1 733,30 EUR, 

výdavky na ochranné pracovné pomôcky vo výške 1 428,57 EUR, výdavky na potraviny na 

podujatia vo výške 2 128,64 EUR, výdavky na reprezentačné vo výške 483,65 EUR, výdavky 

na licencie za softvér vo výške 177,02 EUR.  

  

 Doprava (634xxx): 

Z rozpočtovaných 6 725,83 EUR bolo skutočne čerpané 6 283,47 EUR, čo je 93,42 % 

plnenie. 

Boli to výdavky na palivo a oleje vo výške 2 046,95 EUR, výdavky na servis, údržbu 

a opravy vo výške 3 630,80 EUR, výdavky na poistné áut vo výške 605,72 EUR.  

 

 Rutinná a štandardná údržba (635xxx): 

Z rozpočtovaných 17 666,84 EUR bolo skutočne čerpané 7 309,11 EUR, čo je 41,37 % 

plnenie. 

Výdavky na údržbu sa týkali prevádzkových zariadení vo výške 489,14 EUR, jednotlivých 

budov, objektov, priestranstiev vo výške 6 104,29 EUR, komunikačnej infraštruktúry vo 

výške 718,68 EUR. 

 

 Nájomné za nájom (636xxx): 

Z rozpočtovaných 304,00 EUR bolo skutočne čerpané 303,16 EUR, čo je 99,72 % plnenie. 

Výdavky za nájomné sa týkali prenájmu ČOV pre materskú školu. 

 

 Služby (637xxx): 

Z rozpočtovaných 45 768,25 EUR bolo skutočne čerpané 40 227,71 EUR, čo je 87,89 % 

plnenie. 

V uvedenej skupine ekonomickej klasifikácie to boli výdavky na školenia, semináre, porady 

vo výške 922,00 EUR, výdavky na konkurzy a súťaže – spoločenské podujatia obce vo výške 

1 366,03 EUR, výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu vo výške 785,76 EUR, výdavky 

na všeobecné služby (napr. zber a vývoz odpadov, preprava, všeobecné služby pre základnú 

školu – pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy, všeobecné 

služby pre materskú školu, služby pre spoločenské podujatia, pranie obrusov, pohrebné 

služby) vo výške 13 563,77 EUR, výdavky na špeciálne služby (audit, revízie, BOZP, 

projekty) vo výške 2 342,40 EUR, výdavky na cestovné náhrady pri voľbách vo výške 11,40 

EUR, výdavky na poplatky a odvody vo výške 1 268,37 EUR, výdavky na stravovanie 

(zákonný 55% príspevok zamestnávateľa pre zamestnancov, stravovanie pri voľbách) vo 

výške 12 155,54 EUR, výdavky na poistné vo výške 2 197,77 EUR, výdavky na prídel do 

sociálneho fondu vo výške 1 887,75 EUR, výdavky na odmeny poslancom OZ a členom 

a zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie vo výške 1 971,29 EUR, odmeny 

zamestnancom mimo pracovného pomeru – na dohody o vykonaní práce vo výške 1 025,00 

EUR, výdavky na koncesionárske poplatky vo výške 224,11 EUR, výdavky na vratky 

prostriedkov do štátneho rozpočtu (nevyčerpané prostriedky za príspevok na stravu pre deti 

v hmotnej núdzi, nenormatívne prostriedky na učebnice pre ZŠ, prostriedky určené na 

zabezpečenie volieb do NR SR) vo výške 456,36 EUR, výdavky na vratku za nezrovnalosť 

pri čerpaní prostriedkov na projekt MRK vo výške 50,16 EUR.  
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Bežné výdavky na tovary a služby v roku 2016 sa oproti roku 2015 sa znížili o 35,24 %. Tento 

pokles je spôsobený tým, že v roku 2015 boli účtované výdavky na interiérové vybavenie 

a výpočtovú techniku v rámci projektu rekonštrukcie a modernizácie komunitného centra a boli 

opravované sociálne zariadenia v kultúrnom dome.  

 

3.1.4 Bežné transfery (640xxx) 

Z rozpočtovaných 9 827,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 9 592,02 EUR, čo 

predstavuje 97,60 % čerpanie. 

Jednalo sa o transfery do Spoločného obecného úradu v Krupine v sume 1 542,00 EUR, transfer 

Športovému klubu Litava v sume 1 800,00 EUR, transfer DHZO Litava v sume 500,00 EUR, 

členské príspevky obce do združení v sume 895,24 EUR – ZMOS, R-ZMO, RVC Martin, MAS 

Hontiansko-novohradské partnerstvo, Mikroregión Východný Hont, príspevok obce do fondu 

opráv v sume 240,00 EUR, transfery na rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávky 

v hmotnej núdzi v sume 4 548,18 EUR, transfery na nemocenské dávky v sume 306,60 EUR.  

 

Bežné výdavky na bežné transfery sa v roku 2016 zvýšili oproti roku 2015 o 16,39 %. 

 

3.1.5 Mimorozpočtové výdavky bežného rozpočtu 

 

Od 1.1.2016 v zmysle novej metodiky sa vo finančom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz 

o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách vykazujú ako súčasť bežného rozpočtu aj 

mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky. 

Mimorozpočotovými výdavkami v roku 2016 boli výdavky za nákup potravín v zariadení 

školského stravovania – Školskej jedálni, skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo v sume 9 362,69 

EUR (položka 633011 – Potraviny). 

 

Spolu bežné výdavky (rozpočtové a mimorozpočtové) boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 

338 787,15 EUR. 

 

3.2 Kapitálové výdavky 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

17 314,50 17 528,40 101,24 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 17 314,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 17 528,40  EUR, čo predstavuje  101,24 % čerpanie.  

 

Položkami kapitálového rozpočtu sú:  

a) nákup mapového katastrálneho softvéru mObec – 1 320,00 EUR 

b) nákup archívnych skríň – 648,00 EUR 

c) nákup osobného automobilu Škoda Fabia – 11 200,00 EUR 

d) nákup klimatizovaného vykurovania požiarnej zbrojnice – 1 610,40 EUR 

e) prípravná a projektová dokumentácia k projektu „Rekonštrukcia Materskej školy – využitie 

OZE v obci Litava“ – 2 750,00 EUR. 

 

3.3 Výdavkové finančné operácie 

  

Obec k 31.12.2016 nevykázala žiadne výdavkové finančné operácie. 
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SPOLU VÝDAVKY (rozpočtové a mimorozpočtové) dosiahli k 31.12.2016 čerpanie vo výške 

365 315,55 EUR. 

 

 

4.  PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
(bez mimorozpočtových príjmov, výdavkov a finančných 

operácií) 

Bežné  príjmy spolu 376 656,02 

Bežné výdavky spolu 329 424,46 

Bežný rozpočet 47 231,56 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 17 528,40 

Kapitálový rozpočet  -17 528,40 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 29 703,16 

Vylúčenie z prebytku  1 313,64 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 28 389,52 

Príjmy z finančných operácií 3 351,53 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 3 351,53 

PRÍJMY SPOLU   380 007,55 

VÝDAVKY SPOLU 346 952,86 

Hospodárenie obce  33 054,69 

Vylúčenie z prebytku 1 313,64 

Upravené hospodárenie obce 31 741,05 

 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo 

výške 47 231,56 EUR. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok 

kapitálového rozpočtu vo výške 17 528,40 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý 

prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 2 314,50 

EUR cez príjmové finančné operácie. Výsledok hospodárenia podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 

3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v.z.n. je 

prebytok vo výške 29 703,16 EUR.  

 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 1 313,64 EUR, a to na prevádzku 

Základnej školy v Litave – normatívne prostriedky, ktoré je možné použiť v rozpočtovom 

roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 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. 
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Upravený výsledok hospodárenia za rok 2016 je prebytok vo výške 28 389,52 EUR. 

 

Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií; príjmovou finančnou 

operáciou sa realizoval zostatok upraveného hospodárenia obce za rok 2015, z ktorého sa 

usporiadal schodok kapitálového rozpočtu a nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na 

bežné výdavky v rozpočtovom roku 2015 na prevádzku Základnej školy zapojené do bežného 

rozpočtu v roku 2016. 

 

4.1 Použitie prebytku 

 

Prebytok rozpočtu v sume 28 389,52 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  28 389,52 EUR. 

 

 

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 3 351,53 EUR, navrhujeme použiť na: 

 tvorbu rezervného fondu  3 351,53 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť zostávajúci prebytok rozpočtového 

hospodárenia obce za rok 2016 vo výške 31 741,05 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2016 

 

 2016 2015 

VÝNOSY – účtovná trieda 6 415 733,22 444 812,57 

NÁKLADY – účtovná trieda 5 398 435,21 460 935,10 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 17 298,01 -16 122,53 

Splatná daň z príjmov 0,79 0,86 

Výsledok hospodárenia po zdanení  17 297,22  -16 123,39 

 

 

 

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV 

(REZERVNÉHO FONDU) A SOCIÁLNEHO FONDU 

 

5.1 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  31 208,74    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  0,00      

                - ostatné prírastky (kreditné úroky a prevod poplatku z BÚ)  5,64 

Úbytky   - ostatné úbytky (bankové poplatky, daň z úrokov)  4,10       

KZ k 31.12.2016 31 210,28       
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5.2 Sociálny fond 

 

Obec Litava vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Vedie ho na 

samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 2 506,62   

Prírastky - povinný prídel  – 1,5 % 

           prídel na poplatky za vedenie účtu 

           úrok kreditný 

1 739,64 

150,00 

0,14       

Úbytky   - stravovanie        

                 regenerácia pracovnej sily    

                 životné jubileum      

                 poplatky za vedenie účtu 

1 264,17 

448,11 

30,00 

66,98   

KZ k 31.12.2016 2 587,14 

 

 

 
6. 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 970 572,60 972 646,39 

Neobežný majetok spolu 909 865,09 861 594,49 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 1 292,00 

Dlhodobý hmotný majetok 747 651,09 698 088,49 

Dlhodobý finančný majetok 162 214,00 162 214,00 

Obežný majetok spolu 59 551,86 109 196,93 

z toho :   

Zásoby 110,92 106,06 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 632,49 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 817,89 5 856,34 

Finančné účty  54 990,56 103 234,53 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 155,65 1 854,97 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 970 572,60 972 646,39 

Vlastné imanie  467 661,47 484 901,14 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  3 845,81 3 845,81 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  463 815,66 481 055,33 

Záväzky 4 407,23 24 053,53 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 2 519,36 2 814,83 

Krátkodobé záväzky 887,87 20 238,70 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 498 503,90 463 691,72 

 

 

Prehľad finančných účtov k 31.12.2016 

 

Názov a číslo účtu ZS k 1.1.2016 KZ k 31.12.2016 

Pokladnica 730,76                437,99 

Ceniny – stravné lístky 70,40 0,00 

VÚB – bežný účet 6229412/0200 17 500,77 59 975,58 

VÚB – rezervný fond 1230006229412/0200 31 208,74 31 210,28 

VÚB – účet školskej jedálne 1668624053/0200 1 443,46 1 126,43 

VÚB – sociálny fond  1131890554/0200 2 506,62 2 587,14 

VÚB – dotačný účet ZŠ 1594131255/0200 1 529,81 7 897,11 

SPOLU 54 990,56 103 234,53 

 

 

 

 

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2016 

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

 

Záväzky K 31.12.2016  

Záväzky spolu 23 053,53  

z toho:   

Dlhodobé záväzky 2 814,83 Záväzky zo sociálneho fondu 

Krátkodobé záväzky 20 238,70 Záväzky voči dodávateľom – faktúry 

splatné v 1/2017, zamestnancom, 

orgánom sociálneho a zdravotného 



Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

 17 

poistenia, doplnkovým dôchodkovým 

poisťovniam, finančnej správe, odborovej 

organizácii 

 

 

Stav záväzkov k 31.12.2016    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2016 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 033,22 2 033,22 0,00 

- zamestnancom 10 288,07 10 288,07 0,00 

- poisťovniam  6 742,79 6 742,79 0,00 

- daňovému úradu 1 145,85 1 145,85 0,00 

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 28,77 28,77 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2016 20 238,70 20 238,70  

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 a nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o bankových úveroch, resp. 

o poskytnutí návratných zdrojov financovania.  

 

 

 

8. 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. 1/2008 zo dňa 22.2.2008 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

Žiadateľ dotácie/účelové určenie dotácie 

 

 

 

- 1 - 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub Litava – bežné výdavky na činnosť 

klubu  
1 800,00 1 800,00 0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Litava – bežné 

výdavky na činnosť zboru 
500,00 500,00 0,00 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 

o dotáciách. 

 

 

9. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ   

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť v žiadnej oblasti. 
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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. 

 

 

10.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

organizáciám: 

 

Obec Litava nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie. 

 

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám: 

 

Obec Litava nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

c) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec Litava nemá založenú žiadnu právnickú osobu.  

 

 

10.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

 

Účelové určenie grantu, transferu 

 

 

 

- 2 - 

 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

 

Rozdiel 
(stĺ.3-stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Normatívne prostriedky na úhradu 

nákladov ZŠ 

- bežné výdavky 
predmetom zúčtovania sú aj bežné transfery, 

ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

použiť do 31.3.2017 (do tohto termínu boli 

vyčerpané a zúčtované nevyčerpané 

prostriedky vo výške 888,28 EUR a prostriedky 

z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za 

rok 2015 vo výške 425,36 EUR) 

 

 

90 264,00 

 

 

90 264,00 

 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne prostriedky – sociálne 

znevýhodnení žiaci ZŠ 

- bežné výdavky 

 

2 903,00 

 

2 903,00 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne prostriedky – vzdelávacie 

poukazy ZŠ 

- bežné výdavky 

 

1 004,00 

 

1 004,00 

 

0,00 
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Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne prostriedky – príspevok na 

učebnice ZŠ 

- bežné výdavky 
rozpočtovaných bolo 17,00 EUR, vyčerpaných 15,40 

EUR, vratka 1,60 EUR vrátená na výdavkový účet 

MV SR v roku 2016, následne upravený rozpočet na 

15,00 EUR; finančne usporiadané v roku 2016 

 

17,00 

 

15,40 

 

1,60 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne prostriedky – príspevok na 

výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 

- bežné výdavky 

 

 

 

814,00 

 

 

814,00 

 

 

0,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Príspevok na stravovanie detí v hmotnej 

núdzi 

- bežné výdavky 
nevyčerpaných 368,00 EUR vrátených na výdavkový 

účet ŠP ÚPSVaR Zvolen v roku 2016; finančné 

usporiadanie v roku 2016 

 

5 458,00 

 

5 090,00 

 

368,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Príspevok na školské pomôcky pre deti 

v hmotnej núdzi v ZŠ 

- bežné výdavky 

 

 

1 079,00 

 

1 079,00 

 

0,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca 

obec 

- bežné výdavky 

 

1 957,80 

 

1 957,80 

 

0,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Rodinné prídavky – osobitný príjemca obec 

- bežné výdavky 

 

1 980,78 

 

1 980,78 

 

0,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Rodičovský príspevok – osobitný príjemca 

obec 

- bežné výdavky 

 

609,60 

 

609,60 

 

0,00 

UPSVaR 

Zvolen 

Dotácia na aktivačné práce na menšie 

obecné služby 

- bežné výdavky 

 

1 270,42 

 

1 270,42 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

REGOB – prenesený výkon štátnej správy 

- bežné výdavky 

 

253,44 

 

253,44 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Matrika – prenesený výkon štátnej správy 

- bežné výdavky 

 

1 898,82 

 

1 898,82 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries – prenesený výkon štátnej 

správy 

- bežné výdavky 

 

9,00 

 

9,00 

 

0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na Voľby do NR SR 2016 

- bežné výdavky 
nevyčerpaných 86,76 EUR vrátených na výdavkový 

účet MV SR v roku 2016; finančne usporiadané 

v roku 2016 

 

837,44 

 

750,68 

 

86,76 

Implementačná 

agentúra 

MPSVaR - 

Európsky 

sociálny fond 

Terénna sociálna práca – refundácia miezd 

zamestnancov a oprávnených výdavkov 

- bežné výdavky 

 

999,41 

 

999,41 

 

0,00 

Implementačná 

agentúra 

MPSVaR - 

Európsky 

sociálny fond 

Komunitné centrum – refundácia miezd 

zamestnancov a oprávnených výdavkov 

- bežné výdavky 

 

13 546,93 

 

13 546,93 

 

0,00 
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ÚPSVaR 

Zvolen – 

Európsky 

sociálny fond 

Aktivačné práce prostredníctvom menších 

obecných služieb 

- bežné výdavky  

 

 

4 593,20 

 

 

4 593,20 

 

 

0,00 

 

 

10.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Subjekt Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Recyklačný fond 284,00 284,00 0,00 

 

Obec Litava prijala z Recyklačného fondu v likvidácii príspevok podľa § 129 ods. 1 zákona č. 

79/2015 Z.z. za zabezpečenie systému triedeného zberu za rok 2016 v celkovej výške 284,00 

EUR. 

 

10.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2016 neprijala finančné prostriedky od inej obce. 

 

 

10.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BBSK 1 200,00 1 200,00 0,00 

 

Obec Litava v roku 2016 prijala a vyúčtovala finančnú dotáciu na základe zmluvy č. 

616/2016/ODDF zo dňa 25.07.2016 na úhradu oprávnených výdavkov k projektu „Litavský 

klobásový festival“.  

 

 

10.6 Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom 

 
Subjekt PO/FO Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Jozef Baláž – MINI TRANS 

Zlaté Moravce 

 100,00 100,00 0,00 

 

Obec Litava v roku 2016 prijala a vyúčtovala peňažný sponzorský dar v sume 100,00 EUR 

v zmysle zmluvy uzatvorenej dňa 27.05.2016 na nákup cukrovinkových balíčkov pre deti v 

Materskej škole pri príležitosti dňa detí. 
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10.7 Finančné usporiadanie voči združeniam  

 

Subjekt Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Spoločný obecný úrad 

Krupina  
3 174,49 1 376,78 1 797,71 

 

Obec Litava evidovala na spojovacom účte združenia so Spoločným obecným úradom v Krupine 

začiatočný stav k 1.1.2016 1 632,49 EUR (pohľadávka voči združeniu),  v roku 2016 poskytla 

preddavky na príspevok podľa počtu obyvateľov v sume 1 152,00 EUR a zároveň platby za 

správne poplatky vo výške 390,00 EUR. K 31.12.2016 bolo čerpanie Spoločným obecným 

úradom vo výške 1 376,78 EUR. Konečný stav na spojovacom účte k 31.12.2016 je 1 797,71 

EUR (pohľadávka voči združeniu). 

 

10.8 Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy  

 

Subjekt Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 
700,00 700,00 0,00 

 

Obec Litava v roku 2016 prijala dotáciu v sume 700,00 EUR od Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

SR na základe zmluvy č. 76174 zo dňa 07.03.2016 pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Litava na 

zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné 

prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy 

a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 

 

 

 

11. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE  

Obec neuplatňuje programový rozpočet. 
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12. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečnému účtu obce a celoročnému hospodáreniu obce za rok 2016. 

 

Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 

a overeniu účtovnej závierky za rok 2016. 

 

Obecné zastupiteľstvo ber ie  na  vedomie  informáciu o vysporiadaní účtovného 

hospodárskeho výsledku (rozdiel medzi účtovnou triedou 6 – Výnosy a účtovnou triedou 5 – 

Náklady) – z i sk  v celkovej výške 17 297,22 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 

2016  bez  výhrad . 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie zostatku upraveného  rozpočtového hospodárenia 

obce za rok 2016 vo výške  31 741,05 EUR na tvorbu rezervného fondu obce. 


