Záverečný účet obce Ľubá
za rok 2016

V Ľubej 02. Marca 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
4. Súvaha – bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Obec Ľubá hospodárila v roku 2016 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu,
ktorý bol v priebehu roka menený rozpočtovým opatrením.
Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový,
ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2016
Schválený rozpočet obce:
Príjmy celkom

156 250,00 €

Výdavky celkom

156 250,00 €

Hospodárenie obce – prebytok

0,00 €

Z toho:
Bežné príjmy

156 250,00 €

Bežné výdavky

150 750,00 €

Prebytok bežného rozpočtu

0,00 €

Kapitálové príjmy

0,00 €

Kapitálové výdavky

5 500,00 €

Schodok kapitálového rozpočtu

0,00 €

Príjmové finančné operácie

0,00 €

Výdavkové finančné operácie

0,00 €

Hospodárenie z finančných operácií

0,00 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
156 250,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
169 118,17 €

Plnenia
108,23 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
145 450,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
152 037,70 €

Plnenie
104,52 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 109600,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 116515,85 €, čo predstavuje plnenie na 106,33 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 29912,66 €, plnenie na
99,70 %.Z toho daň z pozemkov 26243,20 € a daň zo stavieb 3669,46 €.
c) Daň za psa
Rozpočet 500,00 €, skutočný príjem 563,65 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet 150,00 €, skutočný príjem 158,93 €.
e) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rozpočet 5200,00 €, skutočný príjem 4886,61 €.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
2 570,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
2 462,62 €

Plnenie
95,82 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 570,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 557,32 €, z toho príjem
z prenajatých pozemkov vo výške 557,32 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky
Z rozpočtovaných 2000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1905,30 €. Prevažnú časť
tvoria príjmy zo správnych poplatkov a za prevádzku výherných hracích prístrojov, a to 1500,00 €,
ostatné za overovanie podpisov 405,30 €.

3) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
720,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
4 257,46 €

Plnenie
591,31 %

a) Poplatky za reláciu v miestnom rozhlase, poplatky za MŠ, vratky, poplatky za cintorín, úroky,
ROEP
Rozpočtovaných 720,00 € skutočný príjem k 31.12.2016 činí 4257,46 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poradové číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra
ÚPSV a R
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra

Suma v €
1 898,82
346,75
143,55
9,00
760,00

6.

Okresný úrad Nové
Zámky
ÚPSV a R

462,92

Účel
Matričná činnosť
Stravovanie
Register obyvateľstva
Register adries
Na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
Voľby

466,07

Aktivačné práce

2 600,00
6 687,11

AZ, časomiera

7.

9.
Spolu

VÚC

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

4) Kapitálové príjmy
V roku 2016 sme nemali príjem z kapitálových aktív.

5) Príjmové finančné operácie
V roku 2016 sme nemali príjem z finančných operácií.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
156 250,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
146 868,91 €

Plnenie
93,99 %

1) Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Ochrana životného prostredia

Rozpočet
75 135,00 €
5 410,00 €
5 200,00 €

Skutočnosť
74 236,02 €
7 359,18 €
5 426,82 €

350,00 €
3 900,00 €

321,76 €
5 864,47 €

45 390,00 €
1 150,00 €
14 465,00 €
5 250,00 €

33 398,07 €
1 098,96 €
14 264,79 €
4 898,84 €

156 250,00 €

146 868,91 €

Verejný poriadok a bezpečnosť
Kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie – predškolská výchova
Bývanie a občianska vybavenosť
Vzdelávanie – školské stravovanie
Rozvoj obcí

Spolu

Obec
Dotácie
Odvoz a ukladanie
smetí
Požiarna ochrana
Šport, kultúra,
príspevky
MŠ
Verejné osvetlenie
ŠJ
Verejná zeleň

a) Mzdy, platy, služobné a ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 69510,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 66594,78 €, plnenie je na
95,80 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, materskej školy,
školskej jedálne a odmena poslancov, ako aj mzdové prostriedky na voľby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20025,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 20557,90 €, plnenie je na
102,66 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 66715,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 59702,63 €, plnenie je na
89,48 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, materskej školy, školskej

jedálne, matričného úradu, sú to cestovní náhrady, materiál, rutinná a štandardná údržba, ostatné
tovary a služby, odvoz a uloženie odpadu, elektrická energia, poštovné a telekomunikačné služby,
plyn, kultúra, členské príspevky a iné.

2) Nerozpočtované výdavky
Výdavky na školskú jedáleň boli vo výške 2653,78 €, prostriedky rozpočtované neboli.

3) Výsledok rozpočtového hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia je 22249,26 €.
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2016
156 250,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
169 118,17 €

Plnenia
108,23 %

Skutočnosť k 31.12.2016
146 868,91 €

Plnenie
93,99 %

Skutočnosť k 31.12.2016
141 297,71 €

Plnenie
93,72 %

Skutočnosť k 31.12.2016
5 571,20 €

Plnenie
101,29 %

Výdavky celkom:
Rozpočet na rok 2016
156 250,00 €
Z toho bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2016
150 750,00 €
Z toho kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
5 500,00 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v eurách
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

ZS k 01.01.2016
191873,38
0
105911,28
85962,10

KZ k 31.12.2016
162814,27
0
76852,17
85962,10

Obežný majetok spolu
z toho : Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období

89772,01
0
7724,01
82048,00
255,09

115205,85
180,07
7663,12
107130,76
231,90

SPOLU

281900,48

278020,12

Názov
Vlastné imanie
z toho : Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia

ZS k 01.01.2016
260996,14

KZ k 31.12.2016
267236,75

260996,14

267236,75

Záväzky
z toho : Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

20904,34
797,58
6446,81

11168,56
631,27
9367,26

Krátkodobé rezervy
Výnosy budúcich období

0
13659,95

0
1170,03

Vlastné imanie a záväzky spolu

257607,08

281900,48

PASÍVA

5. Fondy obce
Sociálny fond 631,27 €

6. Hospodárska činnosť obce
Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

7. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch
v peňažných ústavoch
Z toho na

základnom bežnom účte VÚB

104614,45 €

účte sociálneho fondu VÚB

552,25 €

potravinový účet Poštová banka

39,59 €

Pokladňa obce

947,07 €

Spolu finančné prostriedky

106153,36 €

8. Návrh na uznesenie
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 je 22249 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 2224 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

V Ľubej dňa 02.03.2017

Nikoleta Radvanská
Vypracovala

Silvia Esztergályosová
starostka obce

