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Príloha č. 1: Čerpanie rozpočtu obce Skačany k 31.12.2016 podľa rozpočtovej
klasifikácie
Príloha č. 2: Hospodárenie rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základná škola
s materskou školou Skačany k 31.12.2016 + komentár
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1. Základná charakteristika obce
Obec Skačany je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri

výkone samosprávy je

starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov.
Najmä

: vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným

a nehnuteľným

majetkom,

zostavuje

a schvaľuje

rozpočet

a záverečný

účet,

rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii, zabezpečuje
verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie, plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a programy
rozvoja, vykonáva vlastnú investičnú činnosť. Obec pri výkone samosprávy tiež
zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedie
obecnú kroniku.
Základným

nástrojom

finančného

hospodárenia

obce

v príslušnom

rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií
obce.

Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20
uvedeného zákona. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č.
MF/16786/2007-31 a č. MF/25189/2008-311.
1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Obec Skačany

Sídlo účtovnej jednotky

Skačany č. 451, 958 53 Skačany

Právna forma

Právnická osoba – obec sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a Ústavou SR
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Dátum založenia/zriadenia

1991

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona 369/1990 Zb.z.

IČO

00311057

DIČ

2020418895

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť

o všestranný

rozvoj

územia obce a o potreby jej obyvateľov
Iné všeobecné údaje

1 323 obyvateľov

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/
Zástupca

štatutárneho

orgánu

Ing. Juraj Kližan – starosta obce Skačany

/meno Ing. Marián Krajčo

a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas 11,92
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

1

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Úsek vnútornej správy a organizačnoadministratívny – Ing. Marta Štrpková
Úsek finančný, školstvo, samostatný
odborný pracovník
– Ing. Ľubica
Krajčová
Úsek
personálnej
agendy
a daní,
samostatný odborný pracovník – Ing.
Kvetoslava Kližanová
Úsek
bytového
hospodárstva,
samostatný odborný pracovník
Ing.
Jana Fodorová- zastup. počas MD Dášu
Kližanovú
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Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo k 31.12.2016
Miroslav Hoffmann
Ing. Dušan Grznár
Ing. Marián Krajčo
Ing. Juraj Kližan
Ing. Mária Kosnovská
Mgr. Iveta Kučerková
Viera Zuzulová
Ing. Branislav Krajčo
Ing. Vladimír Knápek, PhD.
Starosta: Ing. Juraj Kližan
Kontrolór obce: Bc. Žaneta Bartková

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia
výstavby,
cestného
hospodárstva a životného prostredia
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia kultúry
Komisia sociálnych vecí a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia ekonomiky
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia pre verejné obstarávanie

1.2 Geografické a demografické údaje
Obec Skačany leží na výbežkoch Malej Fatry, v Hornonitrianskej kotline, na
dolnom toku rieky Nitrice. Nadmorská výška v strede obce je 207 m n.m.
Súčasná obec má charakter vidieckeho sídla s funkciou bývania a prvovýroby.
Územie

je

stredne

urbanizované,

obklopené

poľnohospodárskou a lesnou

krajinou.
Obec Skačany v zmysle územného členenia Slovenska administratívnosprávne patrí do okresu Partizánske v Trenčianskom kraji. Má rozlohu 1538 ha.
K 31. 12. 2016 mala obec 1323 obyvateľov, z toho 653 mužov a 670 žien.
Pri poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 žilo v Skačanoch 1 301
obyvateľov, z toho 646 mužov a 655 žien, počet obyvateľov v predproduktívnom
veku (0-14) 171, počet obyvateľov v produktívnom veku 911, počet obyvateľov
v poproduktívnom veku 219.
Cez obec prechádza cyklotrasa Bojnický cyklookruh, ktorý spája susedné obce
Hradište a Veľké Kršteňany. V okolí sa nachádzajú kúpele Malé Bielice, kúpalisko
Dúha v Partizánskom – 7 km od obce, kúpalisko v Chalmovej. V Brodzanoch sa
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nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v ktorom je inštalované Literárne
múzeum A.S.Puškina.
Obec Skačany prijala svoje vlastné symboly obce, ktoré boli schválené
Obecným zastupiteľstvom v Skačanoch uznesením č. 5/2001/III.c zo dňa 2.10.2001.
Symboly sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou na základe
súhlasu heraldickej komisie.
Obec Skačany má tieto symboly:
a) erb obce
b) vlajku obce
c) zástavu obce
d) pečať obce
e) insígnie - reťaz starostu s obecnou pečiatkou
Erb obce:

V modrom štíte medzi strieborným skloneným lemešom a strieborným
vinohradníckym nožíkom zo zlatej pažite vyrastá zlatý klas na listnatom steble
prevýšený zlatým strapcom hrozna na zlatej, doľava prehnutej stopke s jedným
zlatým položeným listom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv.
neskorogotického

alebo

španielskeho

štítu.

V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať žltou a
striebornú bielou. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným
šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu.
Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu l roka.
Vlajka obce :
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Vlajka obce Skačany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej
(2/8), žltej (1/8), modrej (2/8), bielej (1/8) a žltej (2/8).Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Zástava obce:

Zástava obce Skačany má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej
strán nie je záväzne stanovený, to znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástavu
obce Skačany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách,
v ktorých sídli, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na
použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
Pečať obce :
Pečatidlo je kruhové s centrálne umiestneným erbom, v spodnej časti
v polkruhu je nápis Obec Skačany.
Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoj
hospodárskych aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Skačany
zohráva významnú úlohu najmä blízkosť miest Partizánske, Topoľčany a Prievidza),
pričom rozvoj bývania je v priamej závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych
a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania - obyvateľstva a miestnych podmienok.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci Skačany:
Rok

Počet obyv. obce

2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.291
1.282
1.277
1.267
1.280
1.276
8

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.272
1.311
1.313
1.328
1.331
1.323

Prameň: Obecný úrad
Poznámka: 2005-2016 údaje k 31.12.
Vývoj počtu narodených v období 2003-2016
2003 2004 2005

Rok
Počet narodených

6

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011

10

6

11

16

8

12

2012

8

2013 2014

12

13

2015

2016

15

15
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Vývoj počtu zomretých v období 2003-2016
Rok
Počet zom relých

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16

16

18

19

14

13

11

19

11

15

18

16

12

22

Pozitívnym prvkom je informácia, že obec v roku 2010 začala otvárať novú
stavebnú zónu v lokalite Cintorínska ul., kde sa dokončila výstavba 3 bytových
domov po 6 bytov. To vytvorilo predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov najmä
v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku. V roku 2016 sa prihlásilo
k trvalému pobytu 25 občanov, z toho 16 žien a 9 mužov a odhlásilo sa 26 občanov,
z toho žien 14 a mužov 12.
V obci je Základná škola s materskou školou Skačany pre 1. – 9. ročník
a materská škola.
Školská jedáleň sa nachádza v budove Základnej školy a poskytuje stravu
deťom ZŠ, MŠ a cudzím stravníkom.
V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj väčších firiem, čo
značne vplýva na finančné možnosti obce.
1.3 História obce
Obec Skačany leží na výbežkoch Malej Fatry, na dolnom toku rieky Nitrice. Je
jednou z najstarších obcí svojho okolia. Prvá písomná zmienka pochádza z rokov
1078-1095 z čias panovania kráľa Ladislava, kedy bola obec majetkom Nitrianskeho
biskupstva. Z 13. storočia sa datuje prvá písomná zmienka o farnosti. Skačany boli
v minulosti kráľovským mestečkom

a centrom Skačianskeho panstva, ku ktorému

patrilo 14 obcí. V 2. polovici 17. storočia cisár Leopold II. udelil Skačanom jarmočné
9

privilégium, podľa ktorého sa v mestečku konávalo 5 jarmokov za rok. V minulosti
sa obyvatelia obce živili podomovým obchodovaním, neskôr vinohradníctvom
a poľnohospodárstvom. Bol tu pivovar, dva mlyny, filiálka paličkovej továrne,
tehelňa, pošta, notariát. Počas prvej svetovej vojny prišli Skačany o veľa živiteľov
rodín. Dostavila sa bieda a hlad. Močariská sa premieňali na úrodnú pôdu.
Bezzemkovia, ktorých bola väčšina, pracovali čiastočne ako deputátnici (bíreši)
a nádenníci na cirkevnom majetku, ktorý prenajímal Rudolf Adler. Niektorí
obyvatelia nachádzali pracovné príležitosti v miestnej tehelni a v dvoch mlynoch
(Dolný mlyn patril Petrovi Ďurišovi a Horný mlyn Jozefovi Hýbalovi).
Ďalšie útrapy priniesla druhá svetová vojna a Slovenské národné povstanie. V
Skačanoch našlo útočište mnoho cudzích ľudí. Skrývali sa spolu s miestnymi
obyvateľmi v pivniciach a lesoch.

2. Rozpočet 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2016.
Zostavený bol podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
ako prebytkový.
2.1 Schválený a upravený rozpočet
Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Skačanoch
číslo 149/2015 zo dňa 10. 12. 2015 ako prebytkový. Prebytok bol schválený vo výške
33 165 eur.
V priebehu roka 2016 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami 12 krát.
číslo Zo dňa

1.
2.

2/2016

uznesenie OZ
Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov

23.2.2016 Uznesenie č. 7/2016

celkové

celkové

príjmy v €

výdavky v €

837 388

804 223

851 206

818 542

3.

3/2016 Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov

851 778

819 114

4.

4/2016 Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov

851 028

818 364

857 388

823 864

857 431

823 907

5.
6.

14.6.2016 Uznesenie č. 44/2016
8/2016 Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov
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7.

12.9.2016 Uznesenie č. 57/2016

867 581

838 907

8.

26.10.2016 Uznesenie č. 74/2016

884 174

851 215

885 644

852 685

885 244

852 285

910 040

853 956

909 033,49

852 844,69

Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných
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11/2016

10.

11/2016 Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov

11.
12.

prostriedkov

13.12.2016 Uznesenie č. 94/2016
12/2016 Úprava čerpanie škola

Príjmy celkom

909 033,49
852 844,69

Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytkový rozpočet

P>V

z toho skutočné čerpanie k 31.12.2016
Bežné príjmy

889 689,76

Bežné výdavky

290 687,87

Prebytok bežného rozpočtu

599 001,89

Kapitálové príjmy

5 053,44

Kapitálové výdavky

21 351,00

Schodok kapitálového rozpočtu

- 16 297,56

Príjmové finančné operácie

17 219,91

Výdavkové finančné operácie

25 128,32

Hospodárenie z finan. operácií - schodok

- 7 908,41
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2.2. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu
Plnenie príjmov
1. Bežné príjmy – daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z prognóz uverejnených na stránke MF SR obec mala v roku 2016 získať cca 373 000 €
z výnosu dane z príjmu. K 31.12.2016 boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške
396 049,03 eur a obec rozpočtovým opatrením upravila položku na 393 000 eur, čím
plnenie rozpočtu dosiahlo 100,8% .
Porovnanie výšky podielových daní v r. 2010– 2016 v eur.
Mesiac

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

24 211

25 980

29 200

31 002

33 283

35 999,00

42 556,00

2

19 679

22 348

20 530

25 967

28 939

31 483,00

35 964,00

3

9 384

18 129

20 474

22 384

23 001

28 050,67

34 730,03

4

20 660

23 083

22 400

23 844

29 577

33 132,00

37 698,00

5

5 789

8 606

19 847

15 522

15 448

20 374,00

16 658,00

6

2 504

7 243

5 982

13 266

17 430

16 969,00

29 578,00

7

15 981

19 739

20 861

21 128

26 974

29 861,00

35 106,00

8

17 811

20 389

20 870

21 770

26 615

29 936,00

33 502,00

9

16 430

19 420

19 868

21 451

24 880

27 632,00

31 535,00

10

16 598

20 172

20 461

21 237

25 116

27 639,00

32 739,00

11

17 238

20 534

19 763

21 720

25 863

27 972,00

32 881,00

12

16 936

19 492

19 981

21 343

25 422

28 954,00

33 102,00

183 221

225 135

240 237

260 634

302 548

338 001,67

396 049,03

Spolu

b) Daň z nehnuteľností
Rozpočtované boli predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2016, pozemky, stavby
a byty. Skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 34 309,37 eur bol za dane z pozemkov
21 373,49 eur dane zo stavieb 12 692,70 eur a 243,18 eur za dane z bytov. Rozpočet
bol schválený vo výške 36 550 € a čerpanie predstavuje 93,9 %. Pohľadávky obec
eviduje vo výške 2 845,96 eur.
c) Daň za psa
Rozpočet na daň za psa bol stanovený podľa skutočnosti roku 2015, skutočný príjem
bol 1 100 eur, rozpočet bol schválený vo výške 1 100 eur, obec eviduje pohľadávky
na dani za psov v sume 130,- eur.
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d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2016 v sume 22 000,-eur a skutočnosť
k 31.12.2016 bola 22 827,97 eur. K 31.12.2016 obec eviduje voči občanom nezaplatené
pohľadávky vo výške 3 193,07 eur.
2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných príjmov vo výške 39 050 eur, skutočné čerpanie bolo 44 193,88
eur . Uvedený príjem predstavuje hlavne príjem z prenajatých pozemkov, bytov so
súpis. číslom 570, 571, 572 a 538 a objektov ako je budova kultúrneho domu –
prenájom sály a inventáru na predajnú akciu, kar, svadby a zasadačky.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 5 350,- eur bol
skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 6 071,16 eur.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov hlavne:
-

osvedčenie podpisu, osvedčenie listiny

-

stavebná správa – kolaudácia, stavebné povolenie, dodatočné stavebné
povolenie, zmena stavby pred dokončením, drobná stavba

-

vyhotovenie listín z matriky – rodný list, úmrtný list, sobášny list

-

rybárske lístky

-

preplatenie nákladov hlavnej kontrolórky obce – ide o preplatenie nákladov
hlavnej kontrolórky obce. Obec má zmluvu o zriadení hlavného kontrolóra
spolu s 3 obcami: Oslany, Malé Uherce, Žabokreky nad Nitrou. Obec počas
roka vyhotovuje faktúry za náklady vzniknuté na úseku kontrolnej činnosti
okrem miezd.

-

najväčšou položkou je poplatok za výherné hracie automaty umiestnené
v Pohostinstve u Šustra – 3 000,- €

c) Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb
Uvedené poplatky boli rozpočtované vo výške 7 710 eur, ich čerpanie bolo vo výške
7 372,28 eur.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých
výška je stanovená vo VZN, alebo sú to aj náhodné, jednorazové príjmy. Tieto
nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske
obrady,

vyhlásenia

v miestnom

rozhlase,

stravné,

kopírovanie,

faxovanie,

opatrovateľská služba, poplatok za spoločné priestory v prenajatých bytoch súpisné
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číslo – 570,571,572.
Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne
predpokladať napríklad, koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,
príde predávať na trhové miesto, koľko ľudí si bude kopírovať, .
d) Iné nedaňové príjmy
Uvedené príjmy boli rozpočtované vo výške 3 590 eur. Ich čerpanie bolo vo výške
2 586,36 eur. Poplatky zahŕňajú: poplatky za porušenie predpisov a sa vťahujú
hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade v Prievidzi a ich výšku nevieme
ovplyvniť, skutočnosť bola 30 eur.
Z výťažku lotérií a hier v objeme 113,29 eur za hazardné hry, ktoré sú
umiestnené v 2 pohostinstvách v obci.
V roku 2016 na účet obce bolo prijatých 2 443,07 eur. Išlo o ročné zúčtovanie zo
zdravotných poisťovní za rok 2015.
e) Úroky z tuzemských úverov, vkladov
Rozpočtovaný bol vo výške 100 eur, skutočnosť bola 49,83 eur.
3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
účel
Prenesené

Poskytovateľ
kompetencie

pridelené

– Okresný úrad v Trenčíne

307 197,00 eur

Výchova a vzdelávanie MŠ

Okresný úrad v Trenčíne

2 821,00eur

Nenormatívne - SZP

Okresný úrad v Trenčíne

363,00 eur

Vzdelávacie poukazy

Okresný úrad v Trenčíne

3 788,20 eur

Dopravné žiakov

Okresný úrad v Trenčíne

3 701,00 eur

Príspevok na učebnice

Okresný úrad v Trenčíne

615,00 eur

Dotácie na stravu HN

ÚPSVaR Partizánske

812,20 eur

Lyžiarsky výcvik

Okresný úrad v Trenčíne

4 500,00 eur

Škola v prírode

Okresný úrad v Trenčíne

3 100,00 eur

normatívne školstvo - ZŠ
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Dotácie na školské potreby ÚPSVaR Partizánske

182,60 eur

HN
Matrika

Obvodný úrad Prievidza

3 001,00 eur

Životné prostredie

Okresný úrad ŽP Trenčín

128,32 eur

Vojnové hroby

Obvodný úrad Trenčín

Stavebná správa

Okresný

stavebný

úrad

23,28 eur
1 275,96eur

Trenčín
Evidencia obyvateľstva

Obvodný úrad Prievidza

452,76 eur

Register adries

Obvodný úrad Prievidza

15,40 eur

Voľby 2016

Obvodný úrad Prievidza

712,89 eur

Dotácie §52, § 52a, §54,§50j

ÚPSVaR Partizánske

30 393,23 eur

Rod.prídavky – osob.príjemca

ÚPSVaR Partizánake

47,04 eur

MF-

individuálne

potreby MF SR

10 000,00 eur

obce
Dotácia DHZ

DPO SR

2 000,00 eur

Spolu účet 312

375 129,88 eur

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie,
ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške

poukázané na ich

výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch,
prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.
K 31.12.2016 sa všetky poskytnuté transfery nevyčerpali. Išlo o transfer na
dopravu žiakov vo výške 348,76 eur a transfer na prenesené kompetencie vo výške
9 020,00 eur. ZŠ s MŠ poukázala k 31.12.2016 preplatok z ročného zúčtovania zo
zdravotných poisťovní za prenesené kompetencie vo výške 889,29 eur.
2.3. Plnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu
a) Kapitálové príjmy :
Rozpočtovaný bol príjem v celkovej výške 4 800 eur. K 31.12.2016 sa v skutočnosti
predali pozemky vo výške 2 253,44 eur. Obec v roku 2016 predala starú Tatru DHZ
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vo výške 2 800,00 eur.
2.4. Plnenie príjmovej časti finančných operácií
Z predchádzajúceho roka bol zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov
vo výške 11 816,49 €. Išlo o nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo
výške 206,44 eur a nevyčerpané normatívne prostriedky v celkovej výške 11 610,05
eur. V roku 2016 nedošlo k čerpaniu rezervného fondu obce.
Fond opráv a údržby na bytových domoch č. 570, 571, 572 bol použitý
v celkovej výške 2 903,42 eur. Išlo o servis ČOV, výmenu okien so sieťkami na
schodišti.
Ďalšou časťou finančných operácií bolo zloženie zábezpeky firmou Hydros vo
výške 2 500,- eur.
Príjmové finančné operácie v roku 2016 boli v celkovej výške 17 219,91 eur.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočet v EUR

Zariadenie

Základná škola

s materskou školou

Skutočnosť v EUR

1 471,00

24 360,32

1 471,00

24 360,32

Skačany
Celkom

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za prenájom
budov a priestorov, za

školné v MŠ, ŠKD , za stravné, z réžie, za poškodené

učebnice, zo sponzorského príspevku, z preplatku z plynu, zo sponzorského
príspevku, z finančného príspevku z UPSVAR-u – projekt „Šanca na zamestnanie.
Tieto príjmy sa poukážu spätne na účet Základnej školy s materskou školou Skačany
a sú to mimorozpočtové prostriedky. Majú kód zdroja 72, 1AC1, 1AC2. Typ zdroja je
R. Finančné prostriedky vo výške 1 471 eur, ktoré sú aj rozpočtované sú za prenájom
budovy a priestorov a sú vedené kódom zdroja 72 g.
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2.5. Plnenie výdavkovej časti BEŽNÉHO ROZPOČTU
1) Bežné výdavky:
Výdavky verejnej správy (plnenie: 90,08%)
Predstavujú výdavky na mzdové náklady starostu obce a pracovníčok obecného
úradu, celkové čerpanie je vo výške 53 668,76 €. Rozpočet bol vo výške 54 500,- €.
Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 19 831,38 € oproti rozpočtovaným
20 850,- €.
Cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 2 600,-, skutočne sa však čerpalo
2 088,66 €. Uvedená položka zahŕňa cestovné pracovníčok na školenia a porady
a cestovné starostu obce.
Platby za energie za budovu bývalej materskej školy sa prefakturovali podľa zmluvy
o nájme a boli neziskovou organizáciou IRIS-IV do konca roka 2016 uhradené na náš
účet.
Za telefóny, fax, internet, káblovú TV, platby za STV a SRo, poštovné 3 150,36 eur,
rozpočtovaných bol 3 700 eur.
Čerpanie výdavkov na materiál bolo vo výške 6 638,18 € oproti rozpočtovaným
8 250,- €. Vo výdavkoch sú zahrnuté najmä nákup kancelárskych potrieb, tlačív,
tonerov, kníh, časopisov, noviny, zakúpenie kuchynky pre starostu obce, farebnej
tlačiarne a reprezentačné výdavky.
Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 318,26 € oproti plánovaným 800 €.
Uvedené výdavky zahŕňajú čerpanie pohonných hmôt do obecného automobilu –
Škoda Forman, zákonnú poistku na uvedené auto, údržbu služobného automobilu .
Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti plánovaným 4 000,- € čerpané
vo výške 2 558,28 €.
Platby za prenájom

kurtov + budovy sýpky predstavovali 49,04 €, za nájom

poštového priečinka na pošte 54,06 €.
Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 1 300,- €, skutočné čerpanie je
vo výške 736,- €. Najväčšou položkou sú školenia v Regionálnom vzdelávacom
centre v Nitre.
Výdavky na nákup kalendárov do domácností predstavovali čiastku 516,- €.
V položke špeciálnych služieb je čerpané 5 023,59 € oproti rozpočtovaným 5 970,€. Sú to výdavky spojené s auditom, stavebným úradom, výdavky spojené
s verejným obstarávaním.
Všeobecné služby sú rozpočtované vo výške 1 400,- €, avšak čerpané vo výške
964,74 €. Ide o výdavky spojené s inzerciou výberového konania na obsadenie
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funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v týždenníku Tempo, výdavky súvisiace s tlačením
vianočných pozdravov a omaľovaniek.
Výdavky na stravovanie sú čerpané vo výške 6 367,- € oproti rozpočtovaným
6 550,- €. Počas roka 2016 boli okrem hlavných zamestnancov prijatí pracovníci aj
v rámci projektu § 54, §50j

ktorým sa taktiež v súlade so ZP poskytovalo

stravovanie. Zamestnávateľ prispieva na stravu vo výške 55%, zvyšná časť je
hradená zamestnancami a príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý sa tvorí z objemu
hrubých miezd.
Oproti rozpočtovaným výdavkom na poistné budov 4 000,- € sa skutočne čerpalo
3 583,58 €.
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 823,42 € za všetkých zamestnancov obce
na pracovnú zmluvu za rok 2016.
Položka výdavky na odmeny a príspevky poslancov bola rozpočtovaná vo výške
2 200,- €, plnenie je

vo výške 1 185,94 €. Táto položka je ovplyvnená počtom

zastupiteľstiev počas roka a prítomnosťou poslancov na nich.
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola
poskytnutá vo výške 1 275,96 € a jej čerpanie vo výške 1 275,96 € v špeciál. službách
(fakturácia Spoločného obecného úradu v Partizánskom). Obec musela s kódom
zdroja 41 uhradiť rozdiel 561,63 € z vlastných prostriedkov.
Voľby NR SR v roku 2016
Bolo rozpočtované sumou 715 eur, v skutočnosti sa čerpalo 712,89 eur.
Finančná a rozpočtová oblasť (plnenie: 73,41%)
Mzdy hlavného kontrolóra boli rozpočtované vo výške 3 500,- €, plnenie bolo
vo výške 3 228,02 €.
Odvody boli rozpočtované vo výške 1 230,- €, plnenie bolo vo výške 1 135,02 €.
Výdavky na cestovné náhrady hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 252,83 €,
rozpočtované vo výške 280,- eur.
Medzi obcou Skačany a obcami Malé Uherce, Oslany a Žabokreky nad Nitrou je
uzatvorená zmluva – Spoločný hlavný kontrolór obce. Obec Skačany fakturuje podľa
výšky nákladov ostaným obciam vzniknuté náklady všetky okrem mzdy a odvodov
hlavnej kontrolórky.
Splácanie úrokov z úveru – predstavuje mesačné splátky úrokov z poskytnutých
3 úverov na výstavbu bytových domov – ide o bežné výdavky. Obec začala so
splácaním úveru od októbra 2010. Na základe podkladov od Prima banky – kde má
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obec zriadený účet na trvalý príkaz na splátku úverov boli v roku 2016 úroky vo
výške 6 292,88 €.
Poplatky a odvody – predstavujú poplatky banke za vedenie účtov v hodnote
383,34 eur za platobné transakcie. Obec Skačany mala k 31.12.2016 – 8 účtov.
Matrika (plnenie: 100%)
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky bola poskytnutá
vo výške 3001,00 € a v celej výške bola aj vyčerpaná.
Civilná ochrana (plnenie: 100,73 %)
Výdavky predstavujú odmenu skladníka CO, ktoré nám refunduje Okresný
úrad Prievidza – 110,80 eur.
Ochrana pred požiarmi (plnenie: 90,50%)
Výdavky spojené s chodom budovy požiarnej zbrojnice boli rozpočtované vo
výške 12 855,- €, čerpanie predstavuje - poplatok za energie – voda, plyn, elektrická
energia 4 501,11 eur.
Položka materiál bola rozpočtovaná vo výške 3 955,- €, čerpalo sa 2 757,86 €,
v tom 2 000,- € dotácia z DPO SR na nákup potrebného materiálu, nákup nádrže,
dlažby.
Položka dopravné bola rozpočtovaná vo výške 650 ,- €, vyčerpalo sa 602,74 €,
v tom: pohonné hmoty do špeciálneho vozidla Tatra + povinné zákonné poistenie
Tatra.
Výdavky spojené s údržbou boli rozpočtované vo výške 3 106 €, čerpalo sa
3 104,85 €. Išlo o výdavky spojené s údržbou centrály a údržby vozidla Tatra.
V údržbe budovy išlo o výdavky spojené s výmenou dverí, okien a dlažby.
Služby –predstavujú výdavky spojené so školením hasičov (psychologická
spôsobilosť vodičov, školenie v zmysle Zák.124/2006 ) – 621,- €.
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť (plnenie 90,61 %)
Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové náklady technického úseku a mzdové
náklady prijatých pracovníkov na §54, §50j, ktoré obec platí zo svojho rozpočtu
a taktiež prislúchajúce odvody na technickom úseku a na §54, §50j platby za
energie v sýpke 629,02 €, nákup náradia – traktorovej kosačky, chrbtového
krovinorezu a motorovej kosačky 4 799,60 €, všeobecného materiálu, pracovných
odevov a pracovných pomôcok, náradie, montérky, občerstvenia počas letných
mesiacov. Pohonné hmoty do kosačiek a malotraktora a poistenie malotraktora v
sume 1 236,54 €, výdavky na opravy kosačiek /178,48 €/, výdavky na dohody
o vykonaní práce + poistenie z dohôd – 3 020,95 eur.
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Projekty v rámci ÚPSVaR - §52, §52a, § 54, §50j (plnenie:98,39%)
Výdavky predstavujú zakúpenie tovarov a služieb, mzdových nákladov
a odvodov. Náklady preplatil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zmluvy,
ktorá bola podpísaná na každý projekt.
Cestná doprava (plnenie: 2,47%)
V roku 2016 bol zakúpený

posypový materiál a výdavky na údržbu ciest

53,02 €.
Nakladanie s odpadmi (plnenie: 99,73%)
Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 24 000,- €, vyčerpalo sa
23 935,23 €
odpadu,

(odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, nebezpečného

vývoz

kontajnerov,

nákup

smetných

nádob,

vrecia

na

fľaše,

kompostovačov). V roku 2016 obci vyvážali odpad Borina Ekos, s. r. o.
Úprava a oprava bytových a nebytových priestorov (plnenie 75,16 %)
Výdavky na údržbu bytového domu č. 538 boli plánované vo výške 2 700 ,- €,
a vo výške 2 684,38 sa

vyčerpali. Boli zakúpené okná na bytový dom č. 538,

uskutočnila sa výmena gamat v 1 byte.
Výdavky na údržbu športového areálu TJ FK sa čerpali vo výške 635,82 € oproti
rozpočtovaným 500,- € .
Údržba verejného priestranstva bola vo výške 1 073,42 € oproti rozpočtovaným
1 300 €. Išlo o zakúpenie lavíc a úpravu zelene na Nám. 1. Mája.
Významnou položkou je energia v bytových domoch – 2 051,72 €, údržba
v bytových domoch, ktorá bola vykrytá z fondu údržby a opráv vo výške 2 903,42 €.
Preplatky v bytových domoch boli vo výške 458,41 eur, energia v priestoroch
bývalého kina 481,90 €.
Verejné osvetlenie a rozhlas (plnenie: 76,64 %)
Výdavky na el. energiu boli rozpočtované vo výške 11 000,- €, skutočné
čerpanie bolo 7 208,96 €. Dokúpili sa žiarovky, vianočné osvetlenie a zakúpili sa 2 ks
rozhlasu v sume 3 145,68 €.
Výdavky spojené s údržbou verejného rozhlasu predstavujú 439,20 €.
Mzdové náklady vynaložené na dohodu – 2 191,19 € a odvody vo výške
765,43 eur.
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Opatrovateľská služba – sociálna služba v obci (plnenie 88,67%)
Obec v roku 2016 poskytovala opatrovateľskú službu.

Zamestnávala

1 pracovníčku na výkon OS. Mzdové náklady vrátane dohôd na vypracovanie
sociálnych posudkov predstavovali 2 343,06 eur a odvody opatrovateľky a za
vypracovanie posudkov 775,07 eur.
TJ – šport (plnenie: 79,82%)
Platby za energie (voda, plyn, elektrická energia) v budove – kabíny boli vo
výške 2 529,41 oproti plánovaným 3 500,- €.
Materiál spojený s prerobením kabín bol zakúpený vo výške 2 259,88 € oproti
plánovaným 2 500 €
Kultúrne služby (plnenie 83,93 %)
Platby za el. energiu KD: 1 966,23 €, za plyn KD: 5 623,11 €, za vodu KD:
107,59 €.
Výdavky na všeobecný materiál predstavujú 4 067,52 € (v tom najmä: nákup
inventáru do kuchyne, čistiacich a hygienických prostriedkov).
Položka údržba 15 616,15 € v budove kultúrneho domu predstavuje výmenu
okien a dverí v kultúrnom dome, vývoz fekálneho odpadu. MF SR poskytlo obci na
výmenu okien a dverí dotáciu vo výške 10 000,- €.
V roku 2016 na pranie bielizne bolo vynaložených 835,20 eur, na revízie 507,78
eur a na odmeny za prenajímanie priestorov a riadov a ozvučenie 569,- €.
Knižnica (plnenie: 76,47%)
Celkové výdavky na chod knižnice v obci boli vo výške 848,84 eur
a predstavovali odmenu spolu s odvodmi vo výške 717,24 € a nákup knižného fondu
vo výške 131,60 €.
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ (plnenie 87,43%)
Medzi najvýznamnejšie podujatia v rámci športových a kultúrnych podujatí
patrili v sume 2 858,24 eur (zaokrúhlene):
 novoročný prípitok 856,46 eur
 posedenie pre dôchodcov 298,73 eur
 kopanie jedenástok 97,76 eur
 pochovávanie basy 36 eur
 Turnaj TJ – Putovný pohár 88 eur
 Súťaž DHZ – Putovný pohár 141,73 eur
 stavanie mája

425,66 eur
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 ZPOZ – deti, jubilanti, svadby, deviataci, učitelia

833,52 eur

 ostatné – Deň matiek, pinpongový turnaj, Pečie celá dedina,
Vianočné dielne
80,38 eur
Príspevky predstavujú členský príspevok ZHK, členský príspevok do Reg.
združenia miest a obcí Stredné Ponitrie, členský príspevok Človek človeku, členský
príspevok RVC Nitra, členský príspevok MAS celkovo 688,24 €, transfery
jednotlivcom a výdavky na kultúrnu činnosť predstavujú vyplatenie transferom
osobám za ZPOZ . Spolu 838,33 eur.
V zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skačany boli poskytnuté
dotácie v roku 2016 nasledovne:
- OZ Šanca a nádej

500 €

- TJ FK Skačany

6 000 €

- JDS Skačany

600 €

- DH Skačianka

300 €

- SZZ Skačany

600 €

- DHZ Skačany

700 €

Všetky uvedené dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole s obcou
Skačany.
DHZ Skačany vrátila dňa 13.12.2016 do pokladne obce 142,04 € v dôsledku
nesprávneho použitia dotácie.
Celkom dotácie 8 557,96 €.
Náboženské a iné spoločenské služby – DS (plnenie: 52,85%)
Platby za el. energiu v Dome smútku: 862,60 €, za vodu: 24,62 €.
Oproti rozpočtovaným 800,- € sa na nákup materiálu vyčerpalo 423,54 €. Išlo
o zakúpenie ozvučenia a reproduktorov.
Dohoda o vykonaní práce a prislúchajúce odvody 494,81,- €. Odmena je závislá
od počtu pohrebov.
2.6. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
Obec v roku 2016 zakúpila pozemok v priestoroch ihriska ZŠ s MŠ, v celkovej
sume 1000 eur.
Ďalšou položkou kapitálových výdavkov bol Územný plán obce Skačany
v sume 200 eur.
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Projektová a prípravná dokumentácia bola vo výške 20 151,- eur. Išlo
o projekty:
 Chodníky

5 311,- €

 Zateplenie KD

4 920,- €

 Kúrenie KD

4 380,- €

 Kúrenie ZŠ s MŠ

3 620,- €

 Strop a elektroinštalácia KD

1 920,- €

2.7. Plnenie výdavkovej časti finančných operácií -Výdavkové finančné operácie
Predstavuje účet 821 007 – Splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
na 3 bytové domy. Celková výška zaplatenej istiny bola v roku 2016 - 22 628,32 €.
Rozpočet bol vo výške 23 000 €.
Ďalšou časťou bola vrátená finančná zábezpeka firme Hydros spojená
s verejným obstarávaním vo výške 2 500,- €.
2. 8. ŠKOLSTVO
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Skačany, ktorá má
právnu subjektivitu. V Základnej škole s materskou školou Skačany sú zriadené:
 Základná škola – ročník 1.-9.
 Materská škola
 Školská jedáleň
 Školský klub detí
V roku 2016 bolo 130 žiakov z toho 14 žiakov so špeciálno-výchovným
vzdelávacím

programom. Celkom bolo 40 detí dochádzajúcich detí, v rámci

školského obvodu – 28 a mimo schváleného školského obvodu 12 detí.
Počet detí v ŠKD – v priemere 42 detí
Počet stravníkov – 179, z toho:
- 80 žiakov
- 50 dospelých /23 cudzích a 27 zamestnancov/
- 45 celodenné stravovanie v MŠ
- 3 poldenné stravovanie v MŠ + 1 desiata
Počet riadiacich pracovníkov:

4

Počet zamestnancov spolu:

36

- pedagogických

20

- odborných

-

- nepedagogických

12
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- počet pracovníkov pracujúcich na dohodu pravidelný príjem: 4
Financovanie Základnej školy s materskou školou Skačany je zabezpečované
z 3 zdrojov:
 zo štátneho rozpočtu
 z obecného rozpočtu
 vlastné zdroje
Zo štátneho rozpočtu – ide o tzv. prenesené kompetencie. Obec mesačne prijíma
finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne, ktoré sú postúpené ZŠ
a podliehajú zúčtovaniu.
Skutočnosť v EUR
Zariadenie
Základná škola

342 803,53

Školská jedáleň

42 946,30

Školský klub detí

17 009,21

Materská škola

82 947,16

Spolu ZŠ s MŠ
- vlastné príjmy /10 025,98 eur/
Výdavkové

položky

485 706,20

rozpočtových

ZŠ

MŠ

ŠKD

ŠJ

185 605,04

41 930,57

620- Poistné a príspevok do poisťovní

67 410,11

14 906,01

4 253,79

630- Tovary a služby

82 643,47

26 110,58

1 687,42 10 606,07

640- Bežné transfery

7 144,91

0,00

342 803,53

82 947,16

organizácií
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.

spolu

11 068,00 23 979,00

0,00

8 361,23

0,00

17 009,21 42 946,30

Z rozpočtu obce – ide o tzv. originálne kompetencie. Obec v roku 2016 prideľovala
finančné prostriedky vo výške 1/12 každý mesiac podľa vopred schváleného VZN.
ZŠ s MŠ k 31.12.2016 nevyčerpala plnú výšku originálnych kompetencii. Hodnota vo
výške 10,79 € bola vrátená na účet obce v 1/2017.
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Vlastné zdroje – ide o vlastné príjmy školy – za poplatky v ŠKD, MŠ, stravné,
prenájom.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov,
platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, poštovné,
telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného
majetku, školenie, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné
služby, cestovné, opravy a údržby.
Podrobnejšie čerpanie Základnej školy s materskou školou Skačany je prílohou
Záverečného účtu obce Skačany za rok 2016.

3. Výsledok hospodárenia za rok 2016
Hospodársky výsledok obce za rok 2016 Rozpočtové hospodárenie obce podľa
§ 2 písm. b) a c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pretože obec nie je zriadená na podnikanie,
výsledok

hospodárenia

je

rozdiel

medzi

príjmami

a výdavkami

k 31.12

kalendárneho roka. Toto hospodárenie sa posudzuje spolu so zriadenou
rozpočtovou organizáciou – základnou školou s materskou školou.
Hospodárenie sa posudzuje zvlášť v časti bežný a kapitálový rozpočet a zvlášť za
finančné operácie.
Prebytok hospodárenia z rozpočtového hospodárenia z bežného a kapitálového
rozpočtu zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
v z.n.p. je vo výške 121 358,45 €
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, sa na účel tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce vylúčili nasledujúce nevyčerpané účelovo určené finančné
prostriedky a transfery:
- nevyčerpaný transfer zo ŠR na dopravu žiakov – 348,76 €
- nevyčerpaný transfer zo ŠR – prenesené kompetencie – 9 020,- €
- nevyčerpané prostriedky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok
2015 vo výške 889,29 €
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2
zákona č. 44/2010 o dotáciach za rok 2016 na rozvoj bývania vo výške 3 646,98 eur.
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Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obec
Kapitálové výdavky obec
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku doprava
Vylúčenie z prebytku – prenesené kompetencie
Vylúčenie z prebytku – RZZP za 2015
Vylúčenie prostr. z fondu údržby a opráv
Spolu vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok B a K rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY spolu
VÝDAVKY spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (doprava,prenesené, RZZP a prostr.FÚaO)
Upravené hospodárenie obce
Výsledok hospodárenia obce z rozpočtového

Skutočnosť
k 31.12.2016
889 689,76
24 360,32
914 050,08
290 687,87
485 706,20
776 394,07
137 656,01
5 053,44
21 351,00
- 16 297,56
121 358,45
348,76
9 020,00
889,29
3 646,98
13 905,03
107 453,42
17 219,91
25 128,32
- 7 908,41
936 323,43
822 873,39
113 450,04
13 905,03
99 545,01
hospodárenia z bežného

a kapitálového rozpočtu za rok 2016 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
fin. prostriedkov (13 905,03 €) je 107 453,42 € .Výsledok hospodárenia obce zistený
podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
z rozpočtového hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016 po
vylúčený nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov je prebytok vo
výške 99 545,01 €. Zostatok finančných operácií bol v roku 2016 - 7 908,41 € a bol
spôsobený splátkami úverov zo ŠFRB. Podľa § 15 ods. 1 písm.c) zákona 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. zostatok finančných operácií z roku 2016 sa
stáva zdrojom rezervného fondu, ktorý obec tvorí.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2016 z celkového rozpočtu obce je zostatok
vo výške 99 545,01 € a je zdrojom rezervného fondu:
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O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
- na obstaranie dlhodobého majetku obce /kapitálové výdavky/
- na splátky istiny dlhodobých bankových úverov obce
- na bežné výdavky v zmysle § 10 ods. 8 (odstránenie havarijného stavu majetku
obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na
výdavky na mimoriadnu okolnosť)
- na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie
Prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2016 je vo výške 99 545,01 €
a uskutočňuje sa prevod všetkých finančných prostriedkov z minulých rokov vo
výške 99 545,01 eur. Celkom v Rezervnom fonde obce bude 215 437,12 €.

4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2016
4.1 Bilancia aktív a pasív v eur
AKTÍVA
Názov

ZZ k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

2 425 574,63

2 462 460,22

Neobežný majetok spolu

2 256 123,25

1 981 975,87

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

12 068,00

18 915,00

2 003 394,56

1 722 400,18

Dlhodobý finančný majetok

240 660,69

240 660,69

Obežný majetok spolu

168 325,20

478 209,39

Zásoby

68,04

180,74

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

33,03

213 530,71

0,00

0,00

12 784,34

10 095,85

155 439,79

254 402,09

1 126,18

2 274,96

Dlhodobý hmotný majetok

z toho:

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZZ k 1.1.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2016

2 425 574,63

2 462 460,22

905 977,90

1 004 113,31

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

905 977,90

1 004 113,51

Záväzky

719 434,61

685 462,40

Rezervy

21 400,00

21 300,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

11 816,49

10 258,05

622 795,87

611 697,63

63 422,25

42 206,72

0,00

0,00

800 162,12

772 884,51

Vlastné imanie
z toho:

z toho:

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Na základe inventúry bol v súvahe zistený stav na strane aktív na účte 042 –
Obstaranie dlhodobého majetku obce v konečnom zostatku vo výške 25 861,- €.
Z toho je tam zostatok:
Projekt na požiarnu zbrojnicu a KD – 4 710,- eur
Nákup pozemku – areál ihriska ZŠ s MŠ – 1 000,- eur
Projekt chodníky – 5 311,- eur
Projekt strop a elektroinštalácia KD – 1 920,- eur
Projekt zateplenie KD – 4 920,- eur
Projekt kúrenie KD – 4 380,- eur
Projekt kúrenie ZŠ s MŠ – 3 620,- eur
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2016 :
- základný bežný účet –12 714,58 €
- dotačný účet –260,70 €
- účet SF –207,55 €
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- účet v Prima banke –205 310,99 €
- účet bytový –6 573,72 €
- účet – zábezpeka – byty –17 968,- €
- účet – fond údržby a opráv bytovky –10 182,99 €
- účet environmentálny – 0,00 €
Spolu na účtoch: 253 218,53 EUR
Stav pokladne k 31.12.2016: 440,06 €
Stav peniaze na ceste k 31.12.2016: 600,00 €
4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách – úvery zo ŠFRB –
dlhodobý záväzok, nie úver, záväzkov a pohľadávok
A) Vývoj dlhu, záväzky
Dlhodobý
záväzok

Charakter
bankového

Lehota

Bytový

Dátum

Výška

Výška

splatnosti

dom č.

podpisu

záväzku

zaplatenej

úveru

zmluvy

/investičný,

uvedená v istiny
zmluve

prevádzkový

zabezpečeni
a

v € v roku 2016

v€

Popis

úveru

k 31.12.2016

a pod./
Číslo zmluvy
305/474/2010

Číslo zmluvy
305/466/2010

Štátny

fond 30 rokov

1

21.06.2010

241 840€

7 542,71 € Bytový dom

fond 30 rokov

2

21.06.2010

241 840€

7 542,90 € Bytový dom

3

21.06.2010

241 840€

7 542,71 € Bytový dom

rozvoja
bývania
Štátny
rozvoja
bývania

Číslo zmluvy

Štátny fond

305/467/2010

rozvoja

30 rokov

bývania
Spolu

Rok
2011
2012
2013

725 520€

Výška istiny
10 409
16 204
21 957
29

22 628,32 €

Zostatok výšky úveru
709 907
698 908
676 951

2014
2015
2016
Spolu

22 159
22 378
22 628
115 735

654 792
634 318
611 690
609 825

Obec v roku 2016 nepožiadala o žiadny iný úver.
Zostatok výšky úveru predstavuje sumu zaokr. 609 825 €.
Na základe uvedených zmlúv obec mesačne vždy do 15.dňa v mesiaci uhrádzala
splátky úveru, ktorý pozostáva z istiny a úroku v celkovej výške €. /jedna splátka
803,36€/.
Záväzok
AGRO
Účet 479

MILK- Faktúra za techn. Stav k 1.1.2016
zhodnotenie

Vzájomné
započítanie
pohľadávok
a záväzkov
rok 2016

Stav
k 31.12.2016
Výška
záväzku

Spolu
48 960,47€
18 660,47€
6 060,- €
12 600,47€
Obec mesačne vzájomne započítava záväzky a pohľadávky obce vo výške 505 €
podľa zmluvy.
Obec Skačany k 31.12.2016 eviduje na účte 321 - Záväzky voči dodávateľom vo
výške 600,00 €. Ide predovšetkým o neuhradenie faktúry geometrický plán /600€/.
Ide o faktúru s interným číslom: 366/2011.
K 31.12.2016 obec eviduje záväzky voči zamestnancom a pracovníkom na dohody,
odvody z miezd a daňové záväzky vo výške 7 123,34 €.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia k 31.12.2016 je vo
výške 4 383,29 eur.
Výška ostatných priamych daní je 1 049,66 eur.
Ostatné záväzky predstavujú krátkodobú časť záväzku voči Milk-Agro, a ŠFRB
v celkovej hodnote 28 903,71 eur.
Iné záväzky – 146,72 eur predstavujú hlavne platbu elektrickej energie za spoločné
priestory v bytových domoch.
Obec na účte 357 – Zúčtovanie so ZŠ – je zostatok nevyčerpaných finančných
prostriedkov k 31.12.2016 - nevyčerpaná dotácia na dopravu 348,76 € a nevyčerpané
prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 9 020,- €, ročné zúčtovanie zo
zdravotných poisťovní za rok 2015 vo výške 889,29 €.
B) Pohľadávky
K 31.12.2016 eviduje obec nasledovné pohľadávky:
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-

nedaňové pohľadávky
Obec eviduje nedaňové pohľadávky za zneškodnenie komunálneho odpadu
k 31. 12. 2016 vo výške 3 193,07 EUR.

-

daňové pohľadávky
Obec eviduje daňové pohľadávky za daň z nehnuteľností a daň za psa:
vo výške 2 975,96 €

-

pohľadávky za byty 538, 570,571,572 vo výške 3 013,52 €

-

pohľadávka za faktúru č. 16059 vo výške 137,10 € - Enviropol

Obec neposkytla v roku 2016 žiadne záruky.
4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia
Náklady
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

31 376,91

502 – Spotreba energie

36 558,96

511 – Opravy

25 248,07

512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu

Osobné náklady

Dane a poplatky

Suma v €

2 452,25
824,76

518 – Ostatné služby

35 306,31

521 – Mzdové náklady

99 690,43

524 – Zákonné sociálne poistenie

33 842,67

525 – Ostatné sociálne poistenie

1 285,80

527 – Zákonné sociálne náklady

4 288,59

538 – Ostatné dane a poplatky

1 284,98

Ostatné náklady na prevádzkovú 541 – ZC predaného DLNM a DLHM
činnosť
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1 927,01

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky

0,00

545 – Ostatné pokuty a penále

0,00

546 – Odpis pohľadávky

0,00

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú

1 255,21

činnosť
Odpisy,

rezervy

a opravné 551 – Odpisy DLNM a DLHM

95 581,24

a finančnej 553 – Tvorba ostatných rezerv

1 300,00

položky
z prevádzkovej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

558 – Ostatné opravné položky

Finančné náklady

562 - Úroky

0,00
6 839,10

563 – Kurzové straty
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady 584 – Náklady na transfery z rozpočtu
z odvodu príjmov

0,00
3 557,78
160 258,65

obce
585 – Náklady na transfery z rozpočtu

0,00

obce
586 – Náklady na transfery z rozpočtu

8 557,96

obce
587 – Náklady na ostatné transfery
Spolu

0,00
551 436,68

Výnosy
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony a tovar 602 – Tržby z predaja služieb
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Suma v €
4 194,60

Daňové a colné výnosy a výnosy 632 – Daňové výnosy samosprávy

433 660,30

z poplatkov
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja DHM a DNHM
645 – Ostatné pokuty, penále, úroky
648 – Ostatné výnosy

Zúčtovanie rezerv a opravných 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv

22 367,41
5 053,44
0,00
68 874,54
1 400,00

položiek
Finančné výnosy

662 - Úroky

50,66

668 – Ostatné finančné výnosy
Výnosy

z transferov 693 – Výnosy samosprávy z bež. transf.

3 000,00
48 049,88

a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO 694 – Výnosy samosprávy z kapitál.
zriadených obcou

transf.

alebo VÚC

697 – Výnosy samosprávy z bež. transf.

39 812,89

0,00

od ostatných subjektov mimo verej.
správy
699 – výnosy samosprávy
Spolu

23 504,03
649 967,75

Výnosy

649 967,75 €

Náklady

551 436,68 €

Účtovný výsledok hospodárenia

98 531,07 €

Ide o tzv. účtovný - akruálny hospodársky výsledok. V roku 2017 je potrebné
vykonať bilančný prevod výsledku hospodárenia účet 431 – bežné účtovné obdobie
tj. za rok 2016 na účet 428 – výsledok hospodárenia minulých rokov

33

4.4 Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných fondoch obce
a) Rezervný fond
Stav k 1.1.2016 bol 33 639,53 eur.
Povinný prídel do RF za rok 2015 – uznesenie č. 46/2016 82 252,58 eur.
Použitie RF v 2016 – 0,00 eur
Stav k 31.12.2016 bol 115 892,11 eur.
V zmysle ustanovení § 15 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10%
z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka a o jeho použití rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo. O použití rozhoduje OZ svojím uznesením, prípadne
začlenením rezervného fondu do rozpočtu obce cez finančné operácie na kapitálové
výdavky – napr. odstránenie havarijného stavu majetku obce, likvidáciu škôd
spôsobených živelnou pohromou, splátok istín úveru.)
Zostatok rezervného fondu je na účte obce v rámci ostatných finančných
prostriedkov.
b) Sociálny fond
Stav k 1.1.2016 bol 175,48 eur.
Prírastky – povinný prídel do SF – 823,42 €
Úbytky – na stravovanie zamestnancov 591,35 €
- poukážky – 200,00 €
Zostatok k 31.12.2016 je vo výške 207,55 €.
Použitie zostatku sociálneho fondu v roku 2016 je riadené zákonom
č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov.
Zostatok sociálneho fondu zodpovedá zostatku bankového účtu pre SF – SK39 7500
0000 0040 0844 0439.
d) Fond údržby a opráv – bytové domy
Stav k 1.1.2016 – 9 482,26 €
Prírastky – povinný prídel za r. 2016 – 3 646,98€
Úroky – 0,79 €
úbytky – 43,62 € – poplatky za účet
Použitie fondu celkom 2 903,42 €–(byt 570 – 967,80 €, byt 571 – 967,81 €, byt 572 –
967,81 €)
Nájomcovia v nájomnom dome tvoria každý mesiac v rámci predpísaného
nájomného finančné prostriedky pre fond opráv. Zostatok nevyčerpaného fondu
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opráv za rok 2016 sa v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 584/2004 Z.z. vylučuje z výsledku
hospodárenia obce za rok 2016. O použití tohto fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo svojim uznesením.
Stav k 31.12.2016 – 10 182,99 eur.
Zostatok fondu údržby a opráv zodpovedá zostatku bankového účtu pre fond –
SK27 7500 0000 0040 1592 4108.
4.5. Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií
Obec Skačany v roku 2016 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
4.6. Prehľad o poskytnutých zárukách za rok 2016
Obec Skačany neposkytla žiadne záruky právnickej osobe ani fyzickej osobe.
4.7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti za rok 2016
Obec Skačany v roku 2016 nemala podnikateľskú činnosť.

5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách
a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
5.1 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť.
5.2 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky – rozpočet 2017, 2018,
2019
ROK

2017

Bežné príjmy

2018

2019

852 545

865 655

865 165

Bežné príjmy škola

1 200

1 200

1 200

Kapitálové príjmy

1 000

500

500

60 000

2 000

2 000

914 745

869 355

868 865

Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
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ROK

2017

2018

2019

Bežné výdavky

329 884

296 950

296 260

Bežné výdavky - škola

482 161

496 600

496 600

Kapitálové výdavky

58 000

0

0

Výdavkové finančné operácie

23 000

23 000

23 000

893 045

816 550

815 860

Rozpočtové výdavky spolu

6. Návrh uznesení


Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov uzatvára prerokovanie záverečného účtu obce a celoročné
hospodárenie výrokom
,, Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z.
v z.n.p. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na
vyrovnanie

časového

nesúladu

medzi

príjmami a výdavkami rozpočtu

v priebehu rozpočtového roku 2017.


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za
rok 2016.

Záverečný účet bol prerokovaný dňa 6.6.2017 a schválený uznesením č. 48/2017.

Ing. Juraj Kližan,v.r.
starosta obce
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