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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 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 na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2015 uznesením č. 
89/89/8/2015 
Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 14. 4. 2016 uznesením č. 112/17/2/2016 
- druhá zmena schválená dňa 25. 8. 2016 uznesením č. 131/36/4/2016 
- tretia zmena  schválená dňa 31. 12. 2016 rozhodnutím starostu 

 
 

Rozpočet obce k 31. 12. 2016  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 128 650,00 1 373 768,52 
z toho :   
Bežné príjmy 1 128 650,00 1 261 768,52 
Kapitálové príjmy 0,00  0,00 
Finančné príjmy 0,00 112 000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 
Výdavky celkom 1 128 650,00 1 373 768,52 
z toho :   
Bežné výdavky 658 450,00 836 971,52 
Kapitálové výdavky 0,00 34 000,00 
Finančné výdavky 12 000,00 12 000,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 458 200,00 490 797,00 
Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
1 373 768,52 1 435 682,52 104,51 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 373 768,52 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 
1 435 682,52 €, čo predstavuje 104,51 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
1 261 768,52 1 407 500,10 177,59 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 261 768,52 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 
1 407 500,10 €, čo predstavuje  177,59 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 

710 945,00 779 741,28 109,68 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 556 945,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 
2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 608 220,74 €, čo predstavuje plnenie na 
109,21. %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 90 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 113 522,09 €, čo je 
126,14. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 74 698,11 €, dane zo stavieb boli 
v sume 38 440,10 € a dane z bytov boli v sume 383,88 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
za nedoplatky z minulých rokov 9 329,44 € z rozpočtovaných 10 000,00 €. K 31. 12. 2016 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 75 404,73 €. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 2 569,00 €, čo je 
128,45. % plnenie. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 558,56 €. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 1 560,00 €, čo je  
78,00. % plnenie.  
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 42 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 43 477,80 €, čo je 
103,52. % plnenie. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v sume 37 484,65 €. 
 
Daň za dobývací priestor  
Z rozpočtovaných 8 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 1 062,21 €, čo je  
13,28 % plnenie.  
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b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
22 200,00 53 265,53 239,93 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 12 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 36 278,53 €, čo je 
303,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 5 327,01 €, príjem 
z prenajatých pozemkov v sume 16 831,36 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
v sume 14 120,16 €. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 10 200,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 16 987,10 €, čo je 
166,94. % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
528 623,52 574 493,29 106,99 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 76 400,00 €, bol skutočný príjem vo výške 
109 726,67 €, čo predstavuje 143,62 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek za minulé roky, 
poplatkov za vývoz fekálií, za údržbu a prenájom hrobových miest, za hlásenie v miestnom 
rozhlase, za kopírovacie práce, za vydanie rybárskeho lístka, za predaj vriec na TKO, za zber 
elektroodpadu, poplatky prijaté za poškodenie inventáru kultúrneho domu a pranie obrusov pri 
rôznych rodinných akciách, za stratu známok pre psov, úroky z bežných účtov, príjmy 
z výťažkov z lotérií.  
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 452 223,52 € bol skutočný príjem vo výške 464 766,62 €, 
čo predstavuje 102,77 % plnenie. 
 

Účel Suma v EUR Poskytovateľ dotácie 

Rodinné prídavky  2 304,96 
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny 
Malacky 

Hmotná núdza – školské pomôcky 232,40 
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny 
Malacky 

Hmotná núdza – stravné 495,00 
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny 
Malacky 

Školstvo – prenesená kompetencia 306 297,00 OÚ, odbor školstva 
Školstvo – vzdelávacie poukazy 4 768,00 OÚ, odbor školstva 
Školstvo - deti predškolskej výchovy 4 232,00 OÚ, odbor školstva 
Školstvo – dotácia na LV a ŠvP 5 900,00 OÚ, odbor školstva 
Školstvo – dotácia na učebnice 655,00 OÚ, odbor školstva 
Školstvo – dotácia na telocvičňu 2 000,00 OÚ, odbor školstva 
Dotácia na stavebnú činnosť 2 056,23 MDVaRR Ba  
Dotácia na životné prostredie 206,81 OÚ, odbor starostlivosti o ŽP 
Sledovanie pohybu obyvateľstva 729,63 MV SR, sekcia verejnej správy 
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Dotácia na matriku 3 001,00 MV SR, sekcia verejnej správy 
Dotácia na CO 192,77 OÚ, odbor CO a krízového riadenia 
Dotácia na pozemné komunikácie 95,52 MDVaRR Ba 
Dotácia na voľby 988,80 OÚ Malacky 
Prieskumné územie 11 162,58 Min. životného prostredia Ba 
Dobývací priestor 1 062,21 Banský úrad BA 
Recyklačný fond 1 683,00 Recyklačný fond 

Dotácia na aktivačné práce 12  968,37 
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny 
Malacky 

Dotácia na register adries 15,40 MV SR, sekcia verejnej správy 
Dotácia na ROEP 145,78 MV SR 
Dotácia z MF – výmena VO 6 000,00 MF SR Ba 
Dotácia z BSK – letný slnovrat 1000,00 BSK Ba 
Dotácia z Envirofondu /oprava OcÚ/ 92 574,16 Envirofond DA 
Tuzemský bežný grant – Nafta, a.s. 2 000,00 Nafta, a.s., Bratislava 
Tuzemský bežný grant - Nadácia 
SPP 

2 000,00 
Nadácia SPP Bratislava 

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

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
 3 670,80  

 
Skutočný príjem  k 31. 12. 2016 v sume 3 670,80 € predstavuje  príjem z predaja pozemkov.  
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
112 000,00 83 526,76  74,58 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 55 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 
95 973,55 €, čo predstavuje  174,50 % plnenie a jedná sa o prevod finančných prostriedkov 
z roku 2014.  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
 28 182,42                 

 
Skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 28 182,42 € - sa skladá z príjmu za služby - 800,00 €, 
dobropisov vo výške 5 691,99 €, prenájom telocvične - 1 200,00 €,  vybrané poplatky 
z materskej školy a školského klubu detí 10 511,00 € a réžie zo školskej jedálne  9 979,43 €.  
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Kapitálové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % plnenia 
 0,00                 

 
  
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
1 373 768,82 1 381 802,89 100,58 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 373 768,82 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2016 
v sume 1 381 802,89 €, čo predstavuje  100,58 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
882 971,52                  850 662,51  96,34 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 882 971,52 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 
850 662,51 €, čo predstavuje  96,34 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 196 145,03 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 219 757,70 €, čo 
je 112,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov VPS 
a verejnej zelene, matriky, aktivačných pracovníkova upratovanie kultúrneho domu. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  70 180,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 77 778,17 €, čo je 
110,83 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 554 746,49 bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 544 796,59 €, čo je 
98,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 14 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 8 226,08 €, čo 
predstavuje 55,21 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  1 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 103,97 €, čo 
predstavuje 10,40 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
34 000,00 49 205,48 144,72 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 000,00 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2016 
v sume 49 205,49 €, čo predstavuje  144,72 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného 
účtu.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Nákup traktora 

Z rozpočtovaných  34 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 41 899,99 €, čo 
predstavuje 123,24 % čerpanie.  

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
12 000,00 12 000,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 12 000,00 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2016 
v sume 12 000,00 €, čo predstavuje  100,00 % čerpanie, čo predstavuje splácanie istiny 
z prijatého úveru.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
záverečného účtu.  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
490 797,00 531 140,38  108,22 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 490 797,00 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2016 
v sume 531 140,38 €, čo predstavuje  108,22 % čerpanie.  
 
Jedná sa o bežné výdavky samostatného právneho subjektu: Základná škola s materskou školou 
Vysoká pri Morave. 
  
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31. 12. 2016 % čerpania 
 0,00                 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 435 682,52
z toho : bežné príjmy obce  1 407 500,10

             bežné príjmy RO 28 182,42

Bežné výdavky spolu 1 381 802,89
z toho : bežné výdavky  obce  850 662,51

             bežné výdavky  RO 531 140,38

Bežný rozpočet 53 879,63
Kapitálové  príjmy spolu 3 670,80
z toho : kapitálové  príjmy obce  3 680,70

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 49 205,48
z toho : kapitálové  výdavky  obce  49 205,48

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet                                - 45 534,68 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8 344,95
Vylúčenie z prebytku  0

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8 344,95
Príjmy z finančných operácií 83 526,76

Výdavky z finančných operácií 12 000,00

Rozdiel finančných operácií 71 526,76
PRÍJMY SPOLU   1 522 880,08
VÝDAVKY SPOLU 1 443 008,37
Hospodárenie obce  79 871,71
Vylúčenie z prebytku 0
Upravené hospodárenie obce 79 871,71
 

 

Prebytok rozpočtu v sume 8 344,95 € 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  vo výške 
0,00 €,  navrhujeme použiť na:    
                       

-           tvorbu rezervného fondu                           8 344,95 €  
 

      V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  
a)        nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov na bežné výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  0,00 €: 
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 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.  

Zostatok  finančných operácií v sume 71 526,76 €, navrhujeme použiť na: 

-          tvorbu rezervného fondu                            71 526,76 €  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 
vo výške 79 871,71 €.  

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
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. 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016 5 792,10 
Prírastky-povinný prídel-1%  z objemu hrubých       
                                         miezd                  

1 720,02 

               - ostatné prírastky – úroky 0,14 
Úbytky   - stravovanie                     600,21 
KZ k 31.12.2016 6 912,05 

 
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 3 139 885,13 3 044 937,99 

Neobežný majetok spolu 2 692 981,76 2 643 619,74 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 38 159,22 19 284,82 

Dlhodobý hmotný majetok 1 973 531,41 1 943 043,79 

Dlhodobý finančný majetok 681 291,13 681 291,13 

Obežný majetok spolu 442 155,94 396 636,97 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 70 719,40 68 263,90 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  138 536,59 104 474,40 

Finančné účty  232 899,95 223 898,67 

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

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

Časové rozlíšenie  4 747,43 4 681,28 

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 3 139 885,13 3 139 885,13 

Vlastné imanie  2 409 017,48  2369 781,72 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 409 017,48 2 369 781,72 

Záväzky 66 784,85 47 227,86 

z toho :   

Rezervy  2 000,00 2 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 5 792,10 6 912,05 

Krátkodobé záväzky 46 992,75 38 315,81 

Bankové úvery a výpomoci 12 000,00 0,00 

Časové rozlíšenie 664 082,80 627 928,41 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016 

 
Obec k 31. 12. 2016 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám               0,00 € 
- voči dodávateľom                                              8 764,04 € 
- voči zamestnancom                                            9 016,98 €   
- voči poisťovniam a daňovému úradu               10 066,02 € 
 

9. 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  o dotáciách spoločenským organizáciám na 
podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Dobrovoľný požiarny zbor 500,00 500,00 0 
Mažoretkový súbor Merci 300,00 300,00 0 
OFK Vysoká pri  - bežné výdavky na činnosť 1 570,57 € 1 570,57 € 0 

 
K 31. 12. 2016 bola dotácia vyúčtovaná v súlade so VZN o dotáciách. 

 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec v roku 2016 nemala podnikateľskú činnosť, táto bola k 31. 12. 2015 zrušená. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 166 945,00 166 934,96 10,04 
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 28 182,42 28 182,42  0,00 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 323 852,00 323 852,00 0,00 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu so štátnymi fondmi – Envirofond. 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu   
      
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 79 871,71 €. 


