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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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.03.2016, uznesením č. 7/2016.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát
- prvá zmena schválená dňa 05.05.2016 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.09.2016 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/2016
- tretia zmena schválená dňa 30.11.2016 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2016 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 4/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

209 897,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
235 741,00

205 926,00
0,00
3 971,00
0,00
209 897,00

230 630,00
0,00
5 111,00
0,00
235 741,00

175 815,00
13 214,00
20 868,00
0,00
209 897,00

211 621,00
3 252,00
20 868,00
0,00
235 741,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
235 741,00

Skutočnosť k 31.12.2016
238 601,30

% plnenia
101,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 225 394,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
227 355,42 EUR, čo predstavuje 100,87 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
230 630,00

Skutočnosť k 31.12.2016
234 137,21

% plnenia
101,52

Z rozpočtovaných bežných príjmov 230 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
234 137,21 EUR, čo predstavuje 101,52 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
174 656,00

Skutočnosť k 31.12.2016
175 839,00

% plnenia
100,67

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Predpokladaná finančná čiastka výnosu dane z príjmov bola v sume 158 504,00 EUR,
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 159 756,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,79 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6 848,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 698,22 EUR, čo je
97,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 472,67 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 177,46 EUR a dane z bytov boli v sume 48,09 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 6 698,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2016 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 702,36 EUR.
Daň za psa skutočný príjem 156,40 €, obec k 31.12.2016 neeviduje pohľadávku na dani za
psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol skutočný príjem 9 227,44 EUR.
Obec eviduje pohľadávky za komunálne odpady k 31.12.2016 vo výške 92,60 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
30 477,00

Skutočnosť k 31.12.2016
30 036,97

% plnenia
98,56

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 527,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 28 792,47 EUR, čo
je 97,51 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 404,33
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 901,05 EUR, príjem
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z prenajatých strojov 3,32 EUR, poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb v sume 7 910,65
EUR (sú to poplatky za KT v sume 3 580,50 EUR, režijné náklady ŠJ 1 068,80 EUR, služby MR
168,00 EUR, príjmy za služby obecným traktorom 1 542,37 EUR, cintorínske poplatky v sume
26,52 EUR, za odpadové nádoby v sume 536,76 EUR, platby z recyklačného fondu 886,00
EUR, príjmy za kosenie priestranstva pri predajni COOP Jednota 90,00 EUR, príjem za
elektroodpad 11,00 EUR, známka na psa 0,70 EUR ), poplatky za školské zariadenie vo výške
1 570,00 EUR, úroky z vkladov v sume 3,12 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 244,50 EUR, čo je
131 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
1 155,00

Skutočnosť k 31.12.2016
2 452,36

% plnenia
212,33

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 155,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 452,36 EUR, čo predstavuje 212,33 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov v sume 1 154,76 EUR (preplatky za el.energiu
z predchádzajúceho účtovného obdobia), príjmy z vratiek v sume 1 044,17 EUR (preplatky
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia), príjmy z refundácie v sume 83,81 EUR (odmena
skladníka CO), príjem z pokút v sume 169,00 EUR, mylné platby 0,62 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 24 342,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 25 808,88
EUR, čo predstavuje 106,03 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Pôdohosp.plat.agentúra Bratislava
ÚPSV a R Považská Bystrica
ÚPSVa R Považská Bystrica
Úrad vlády SR
ÚPSV a R Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ASFAA sro Dubnica n/Váhom
Spolu

Suma v EUR
2 782,39
185,80
4 429,08
15 000,00
1 150,31
708,80
13,80
1 085,00
56,03
197,67
200,00
25 808,88

Účel
Výst.verej.priest.Skala- DPH
Dotácia na aktivačnú činnosť
Dotácia na dobrovoľnícku službu
Dot. na údržbu verej. osvetlenia
Dotácia – šanca na zamestnanie
Dotácia – voľby do NR SR
Dotácia na register adries
Dot. na prenes.výk.výchova a vzd
Dot.na prenes.výk. starostl. O ŽP
Dot.na prenes.výk. REGOB
Dar na kultúrne podujatie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
48,00

% plnenia
0,00
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V roku 2016 neboli rozpočtované kapitálové príjmy, skutočný príjem bol 48,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov
Rozpočtované 0,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 48,00 EUR.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery kapitálové – obec neprijala
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
5 111,00

Skutočnosť k 31.12.2016
4 416,09

% plnenia
86,40

Z rozpočtovaných finančných príjmov 5 111,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
4 416,09 EUR, čo predstavuje 86,40 % plnenie.
Do rozpočtu obce boli v účtovnom období zapojené prostriedky z predchádzajúcich rokov:
- zostatok prostriedkov z roku 2015 – nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády SR vo výške 3 246,31
EUR na údržbu KD a OcU (na základe zmluvy o poskytnutí dotácie bolo stanovené jej čerpanie
do 31.3.2016),
- prostriedky z fondu opráv vo výške 1 169,78 EUR. (na opravu ČOV).
Rozpočet finančných operácií bol schválený Uznesením OZ č. 7/2016 z 9.3.2016 vo výške
3 971,00 EUR, úprava rozpočtu schválená Uznesením OZ č. 8/2016 zo dňa 5.5.2016 vo výške
1 140,00 EUR.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
235 741,00

Skutočnosť k 31.12.2016
228 521,29

% čerpania
96,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 235 741,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 228 521,29 EUR, čo predstavuje 96,94 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
211 621,00

Skutočnosť k 31.12.2016
205 530,09

% čerpania
97,12

Rozpočet bežných výdavkov bol 211 621,00 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo v sume
205 530,09 EUR, čo predstavuje 97,12 % 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
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Z rozpočtovaných 84 480,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 83 047,35 EUR,
čo je 98,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Materskej školy,
Školskej jedálne pri MŠ Hatné, verejnoprospešných služieb, pracovníka zamestnaného prostredníctvom ÚPSV a R – ŠnZ, odmeny poslancov OZ a odmeny na dohody o vykonaní práce
a pracovnej činnosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30 148,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29 012,48 EUR,
čo je 96,23 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 90 868,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 87 401,82 EUR,
čo je 96,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 288,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 236,44 EUR, čo
predstavuje 97,75 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3 837,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 832 EUR, čo
predstavuje 99,87 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
3 252,00

Skutočnosť k 31.12.2016
2 123,38

% čerpania
65,29

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 252,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 2 123,38 EUR, čo predstavuje 65,29 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia nových prípojok na celoobecný vodovod
Z rozpočtovaných 1 505,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 376,56 EUR,
čo predstavuje 25,02 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia stavby – káblový televízny rozvod prechod na HD kvalitu
Z rozpočtovaných 1 747,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 746,82 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
20 868,00

Skutočnosť k 31.12.2016
20 867,82

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20 868,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 20 867,82 EUR, čo predstavuje 96,74 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Čerpanie pozostáva zo splácania istiny z prijatých úverov: bankové úvery (Dexia Komunál
univerzálny úver) – rozpočet 10 000,00, skutočne čerpané k 31.12.2016 bolo v sume 10 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie, Štátny fond rozvoja bývania – rozpočet 10 868,00
EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo v sume 10 867,82 EUR čo je 100,00 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
234 137,21
234 137,21
0,00

205 530,09
205 530,09
0,00

28 607,12
48,00
48,00
0,00

2 123,38
2 123,38
0,00

- 2 075,38
26 531,74
0,00
26 531,74
4 416,09
20 867,82

- 16 451,73
238 601,30
228 521,29
10 080,01
0,00
10 080,01

Prebytok rozpočtu v sume 26 531,74 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 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
26 531,74 EUR
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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 – 16 451,73 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
16 451,73 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 10 080,01 EUR.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky – použitie rezervného fondu :
Krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
12 143,25
5 378,12
0,00
0,00
0,00
0,00
17 521,37

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
67,19
1 114,89
0,00

958,00
224,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12..2016 v EUR ZS k 01.01.2016 v EUR

Majetok spolu

1 717 704,11

1 776 824,83

Neobežný majetok spolu

1 671 080,31

1 736 598,82
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

868,05

1 066,05

1 585 993,62

1 651 314,13

Dlhodobý finančný majetok

84 218,64

84 218,64

Obežný majetok spolu

46 166,57

39 717,94

75,13

149,70

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

1 561,00

3 226,04

1 951,53

42 865,40

36 055,71

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

457,23

508,07

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2016 v EUR

ZS k 01.01.2016 v EUR

1 717 704,11

1 776 824,83

558 119,21

538 997,97

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

558 119,21

538 997,97

Záväzky

290 296,23

314 109,10

500,00

500,00

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

3 246,31

Dlhodobé záväzky

248 939,18

259 650,11

Krátkodobé záväzky

14 098,52

13 954,15

Bankové úvery a výpomoci

26 758,53

36 758,53

Časové rozlíšenie

869 288,67

923 717,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
26 758,53 EUR
(Dexia komunál univerzálny úver bol prijatý 15.11.2006 – splatný je 30.06.2022)
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
239 370,80 EUR
(Úver zo ŠFRB bol čerpaný od 22.06.2006 – splatnosť je do15.09.2036)
- voči nájomníkom (finančná zábezpeka)
9 344,30 EUR
- záväzky zo sociálneho fondu
224,08 EUR
- voči dodávateľom
2 724,90 EUR
- voči štátnemu rozpočtu
0,00 EUR
- voči zamestnancom
6 323,23 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
4 962,00 EUR
- ostatné
88,39 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nemá
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 - neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OU-PB-OZP-2014/007950-2, č.
živnostenského registra 306-7006 z 29.09.2014. Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie V-II od 01.01.2015.
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
5 692,74 EUR
Celkové výnosy
5 998,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
305,26 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 : obec nemá

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
obec nemá
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
obec nemá
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: obec nemá
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

PPA

Bež.výd. – DPH výst. VP Skala

ÚPSVaR

Bež.výd. – aktivačná činnosť

ÚPSVaR

Bež.výd. – dobrovolnícka služba

Min.vnútra

Bež.výdavky – voľby do NRSR

Min.vnútra

Bež.výdavky – výchova a vzdelávanie

Min.vnútra

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

2 782,39

2 782,39

0,00

185,80

185,80

0,00

4 429,08

4 429,08

0,00

708,80

708,80

0,00

1 085,00

1 085,00

0,00

Bež.výdavky – starostlivosť o ŽP

56,03

56,03

0,00

Min.vnútra

Bež.výdavky – evidencia obyvat.

197,67

197,67

0,00

Min.vnútra

Bež.výdavky – register adries

13,80

13,80

0,00

Úrad vlády

Bež.výd.-údržba verejné osvetlenie

15 000,00

15 000,00

0,00

ÚPSVaR

Bež.výdavky – šanca na zamestnanie

1 150,31

1 150,31

0,00

25 608,88

25 608,88

0,00

Spolu

Dňa 28.12.2016 obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/108 s Ministerstvom ŽP SR z operačného programu Kvalita
životného prostredia na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci
Hatné“, maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt predstavuje
138 792,00 EUR, z tejto sumy je financovanie zo zdrojov EÚ a ŠR 95 %, t. j., maximálna
výška nenávratného finančného príspevku činí 131 852,40 EUR, spolufinancovanie
z vlastných zdrojov prijímateľa činí 6 939,60 EUR. Termín realizácia projektu a finančné
zúčtovanie príspevku je stanovený do 2/2018.
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Obec Jasenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1 724,85

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1 724,85

Rozdiel
0,00

Prostriedky boli poskytnuté na prevádzku spoločného úradu Jasenica – ekonomickú činnosť,
opatrovateľskú službu, stavebný poriadok.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :
v účtovnom období nemala obec finančné vzťahy z VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
- Obecné zastupiteľstvo v Hatnom schválilo uznesením č. 12/2016 dňa 30.11.2016 predkladanie
rozpočtu bez programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 10 080,01 EUR.
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