NÁVRH
Záverečný účet obce Horné Mýto za rok 2016
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Záverečný účet Obce Horné Mýto 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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. Schválený rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, upravený
rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2015 uznesením č. 49/2015
Rozpočet obce bol upravený jedenkrát:
- úprava bola schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 40/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený rozpočet
v€
618239

Upravený rozpočet
v€
446407

Skutočnosť
K 31.12.2016
423128,27

351239
237000
30000
618239

380989
18000
47418
403639

384592,30
18432
20103,97
403657,66

294500
258109
65630

313000
9709
80930

326380,53
10640,88
66636,25

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
446407

Skutočnosť k 31.12.2016
423128,27

% plnenia
95

Skutočnosť k 31.12.2016
384592,30

% plnenia
101

I./ Bežné príjmy spolu:
Rozpočet na rok 2016
380989

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):
Rozpočet na rok 2016
222039

Skutočnosť k 31.12.2016
217819,15

% plnenia
98

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 222039 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané
prostriedky zo ŠR vo výške 217819,15 €, čo predstavuje plnenie na 98 %.
b) Daň z nehnuteľností (121)
Z rozpočtovaných 38500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 o výške 36481,75 €, čo je 95 % plnenie. Príjmy
dane z pozemkov boli vo výške 32773,43€, dane zo stavieb boli vo výške 3708,32 €. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 4455,01 €.
c) Dane za špecifické služby (133)
- Daň za psa: z rozpočtovaných 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 892 €, obec
eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 136 €.
- Daň za užívanie verejného priestranstva: z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem 127 €.
- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 9900 € bol
skutočný príjem 9905,31 €, obec eviduje pohľadávky v sume 314,03 €.
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):
Rozpočet na rok 2016
71450

Skutočnosť k 31.12.2016
74091,29

% plnenia
104

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 63100 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 64785,14 €, čo je 103 % plnenie. Ide
o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 12856,99 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo
výške 51928,15 € z toho prenájom kultúrneho domu 275€.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
- Administratívne poplatky - správne poplatky (221):
Z rozpočtovaných 2000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2679,82 €, čo je 134 % plnenie. Prevažnú
časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov 1608,02 € za prevádzku hracích prístrojov, ktoré sú vo výške
1071,80 €.
-Poplatky za porušenie predpisov(222):
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 132 €,
- Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za materské školy, za stravné, za prebytočný hnuteľný majetok
(223):
Z rozpočtovaných 3600 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3333,34 €, čo je 93 %.
- poplatky za predaj výrobkov (243,50 €),cintorínsky príspevok (556 € ) poplatky za vyhlásenie, za kopírovacie
práce (234 €), odpadové nádoby(684€) poplatky cintorínske (24€), príjem za elektrinu, plyn, vodné od nájomcov
(1591,84 €),
príspevky rodičov do MŠ a ŠKD (1267,44€).

c) Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných hier,
z dobropisov, vrátky, z refundácie, iné (291):
Z rozpočtovaných 1550€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1893,55€ (vrátky VŠZP, spoločný stavebný
úrad).

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy (300):
Rozpočet na rok 2016
38200

Skutočnosť k 31.12.2016
39498,67

% plnenia
103

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 311,312
P.č.
Poskytovateľ
1. MF dotácia na školstvo.
2. ÚPSVaR DS
3. OÚ Trnava
4. OÚ Trnava
5 OÚ Trnava
6 ÚPSVaR DS §54
7 OÚ Trnava
5. Okresný úrad DS
6. Okresný úrad Trnava
7. Okresný úrad Trnava
8. Dot.DPO SR
9. ÚPSVaR DS
10 OÚ Trnava
11 OÚ Dunajská Streda
12 Cudzí stravníci
SPOLU

Suma v €
29783
703,20
28
360
89,70
3688,17
316,47
110,09
1465
145
2000
49,80
9
509,74
241,50
39498,67
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Účel
ZŠ-mzdy ,prevádzka
Dotácia na stravu pre deti v HN
Dotácia na učebnice
Vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Aktivácia par.54
REGOB
Odmena CO skladníka
MŠ na predškolskú výchovu
Dotácia pre žiakov zo SZP ZŠ
DHZO mat-techn.vybavenia
Školské potreby
Dot. na register adries
Voľby do NR SR
Režijné náklady

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

II./ Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
18000

Skutočnosť k 31.12.2016
18432

% plnenia
103

1) Kapitálové príjmy (230):
a) Príjem z predaja pozemkov (233):
Z rozpočtovaných 18000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 18432 €, čo je 103% plnenie.

III./ Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
47418

Skutočnosť k 31.12.2016
20103,97

% plnenia
43

Ide o nasledovné finančné operácie:
- zostatok FP z predchádzajúceho roku ŠJ – bilančný prevod vo výške 610,25 €,
- kaucia vo výške ::15372,53
- kontokorentný úver vo výške 2003,19 €
- rezervný fond vo výške: 2118€

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
403639

Skutočnosť k 31.12.2016
403657,66

% plnenia
100

Skutočnosť k 31.12.2016
326380,53

% plnenia
105

I./ Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2016
313000

Rozpočet

Skutočnosť

116400

120435,09

1200

942,76

500

509,74

10000

9184,30

3200

3413,55

2600

2650,16

04 51-Miestna komunikácia

0

555,62

05 10- Nakladanie s odpadmi

10000

10642,27

06 10-Rozvoj bývania

7500

8012,58

Funkčná klasifikácia
01 11- Všeobecná verejná správa – samosprávna
činnosť
01 12- Finančná rozpočtová oblasť
01 60- Voľby
01 70- Transakcie verejného dlhu

03 20- Požiarna ochrana
04 43- Výstavba
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% plnenia

06 20- Výdavky na VPP aktivačnú činnosť, Verejná
zeleň

11100

13081,30

06 40- Verejné osvetlenie

5000

3523,30

08 10- Športová činnosť

1200

1215,76

10850

11167,34

850

678,91

0

569,25

13700

11576,98

09 111-Materská škola

47000

48431,24

09 12- Výdavky na prenesené kompetencie
a samosprávnych činností obce

2000

1113

09 121- Základná škola bez právnej subjektivity

48000

50411,92

09 601- Školská jedáleň

6500

12708,58

09 60- Školský klub

12000

12396,42

10 20- Sociálna starostlivosť

3400

3160,46

313000

326380,53

08 20- Ostatná činnosť v kult. A neziskové
organizácie
08 30-Miestny rozhlas
08 40- Kostol cintorín
08 40- Transfery, členské príspevky /cyklotrasa,
Mikroregión ,ZMOS, Vámosok ,červený kríž, MAS

SPOLU

01 11- Všeobecná verejná správa – samosprávna činnosť
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných 65000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 65075,78 € čo je 101 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných 20 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 23148,28€, čo je 106 % čerpanie. Sú
tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 31400 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 31712,76€, čo je 101 % čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie,
poistné a ostatné tovary a služby.
01 12- Finančná rozpočtová oblasť
Sem patria výdavky týkajúce sa poplatkov bankám. . Z rozpočtovaných 1200 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 vo výške 942,76 €, čo je 79 % čerpanie
01 60-Voľby
V roku 2016 bol: Voľby do NR SR
01 70- Transakcie verejného dlhu
Táto časť zahŕňa výdavky týkajúce sa splácanie úrokov z úverov a istín . Z rozpočtovaných 10 000 € bolo
skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 9184,30€, čo je 92 % čerpanie
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03 20- Požiarna ochrana
Je to dotácia miestnej požiarnej ochrany, výdavky spojené požiarnym vozom , poistné, školenia požiarnikov
nákup materiálneho –technického vybavenia z prostriedkov DPO SR pre DHZO . Z rozpočtovaných 3200 € bolo
skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3413,55€, čo je 107 % čerpanie. Poskytnutá dotácia 2000€.
04 43- Výstavba
Výdavky na činnosť a služby spoločného stavebného úradu
04 51-Miestna komunikácia
Výdavky na údržbu MK, nákup dopravných značiek
05 10- Nakladanie s odpadmi
Sem patria náklady na zber KO a náklady na uloženie odpadu, nákup odpadových nádob
06 10-Rozvoj bývania
Sem boli zaúčtované náklady súvisiace s 6 bj, 9 bj a 12 bj
06 20- Výdavky na aktivačnú činnosť ,plat organizátora
Patria sem mzdové prostriedky a odvody zo mzdy organizátora a plat opatrovateľky v MŠ
/dohoda: 4/2015/§54,,Šanca na zamestnanie“ medzi ÚPSVaR a Obec Horné Mýto
06 20 Verejná zeleň
Sem patrí údržba verejného priestranstva, parku, športového ihriska obce a cintorína obce,
Náklady na pohonné látky, údržba kosačiek.
06 40- Verejné osvetlenie
Sem patria náklady na spotrebu elektrickej energie, nákup špeciálneho materiálu na VO, oprava verejného
osvetlenia
08 100- Športová činnosť
Sem patrí finančná dotácia obce miestnej športovej jednotke.
(stolný tenis, bežecký klub)
08 200- Kultúrna činnosť
Sem patria výdavky na ostatné kultúrne činnosti obce, nenávratná finančná dotácia CSEMADOK-u /miestna
organizácia/,súťaže, nákup kníh, kultúrny dom- voda, plyn, energia, výdavky na obecný deň
08 300- Údržba miestneho rozhlasu
Sem patria náklady na údržbu MR ďalej RTVS
08 400- Náboženské a iné spoločné služby
Sem patria náklady na kultúrne pamiatky obce: náklady na kostol, údržba cintorína.
08 400- Ostatná činnosť v kultúre a neziskové organizácie
Sem patria výdavky rôznym nadáciám, členské príspevky ako je ZMOŽO, ZMOS, Mikroregión, MAS, červený
kríž, Združenie Mýtňančanov
09 111- Materská škola
To sú mzdové náklady, prevádzkové náklady a výdavky na rôzne služby MŠ vo výške 48431,24€.
09 120- Výdavky na prenesené kompetencie a samosprávne činností obce
Sem patria výdavky na stravne, školské potreby, vzdelávacie poukazy, príspevok na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie žiakov zo SNP, príspevok pre 5-ročné deti
09 121- Základná škola bez právnej subjektivity
Sem patria mzdové náklady, odvody do jednotlivých fondov, náklady na el. energiu, vodné, telefón ,
všeobecný materiál, poistné, knihy, časopisy, atď. Normatívne finančné prostriedky získané na činnosť ZŠ boli
výške 29783€ . Skutočné čerpanie k 31.12.2016 je 50411,92 €. Nakoľko miestnu ZŠ navštevuje málo detí , obec
musí dofinancovať z vlastných zdrojov vo výške : 20628,92€.
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09 600- Školský klub
Sú to mzdové náklady a odvody do jednotlivých fondov: vo výške 12396,42€.
09 601- Školská jedáleň
Sú to mzdové náklady a odvody do jednotlivých fondov vo výške: 7051,07€
10 200- Sociálna starostlivosť
Sem patria výdavky na akciu : privítanie Mikuláša a na deň dôchodcov.

II./ Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
9709

Skutočnosť k 31.12.2016
10640,88

% plnenia
110

Nákup na splátky – umývačka riadu : 1080,72 €
Verejné obstarávanie obecného domu: 1080 €
Rozšírenie plynovodu :
6600 €
Rozšírenie vodovodu:
1880,16 €
Rezervný fond bolo použité na investície : rozšírenie plynovodu a vodovodu

III./ Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
80930

Skutočnosť k 31.12.2016
66636,25

% plnenia
83

Splácanie istiny z prijatých bankových úverov dlhodobých bolo vo výške: 6 bj ŠFRB- 6948,35 €;
9bj ŠFRB-7468,48€, 12bj ŠFRB-11391,08€, úver infraštruktúra: 4101,21€ skutočné splácanie
istiny z úverov krátkodobých kontokorentný úver bolo vo výške 16036,44€
V roku 2016 obec využívala aj kontokorentný uver na svojich bežných účtoch, čiže povolené prečerpanie
(debet), ktorý k 31.12.2016 nebol vysporiadaný, zo schváleného kontokorentného úveru v sume 30000 €
zostatok dlhu k 31.12.2016 činí sumu 2003,19 €.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016
Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

Príjmy
Výdavky
Prebytok
bežného rozpočtu

Rozpočet
380989
313000

Plnenie
384592,30
326380,53

67989

58211,77

%
101
105

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

Príjmy
Výdavky
Prebytok
kapitálového
rozpočtu

Rozpočet
18000
9709
8291

Plnenie
18432
10640,88
7791,12
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%
103
110

Rozpočet celkom (bežný, kapitálový ) v EUR:

Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu

Rozpočet
398989
322709

Plnenie
403024,30
337021,41

76280

66002,89

%
101
105

Finančné operácie v EUR:
Rozpočet
47418
80930
-33512

Príjmy
Výdavky
Výsledok

Plnenie
20103,97
66636,25
-46532,28

%
43
82

Akruálny výsledok hospodárenia rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Výnosy
486323,98

Náklady
405548,40

Výsledok hosp.
80775,58

Obec za rok 2016 dosiahla prebytkový bežný a kapitálový rozpočet, čo spolu činí sumu 66002,89 €.
Rozdiel medzi prebytkom rozpočtu , t.j. bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení účelovo určených
finančných prostriedkov a záporným zostatkom finančných operácií (46532,28) je podkladom tvorby
rezervného fondu : 19470,61 € .
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10%z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka
vo výške 1 947 €. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1 %
Úbytky- príspevok k stravovaniu zo SF
Úbytky-vianočné darčeky, poplatky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
246,29
1325,44
252,34
1049,19
270,20

Fond opráv
Fond opráv tvorí obec v zmysle 443/2010 Z.z. v platnom znení
Fond opráv

Suma v €
3222,97
1593,72
2830,12
1986,57
371,36

ZS k 1.1.2016 6 bj.
Prírastky
ÚbytkyKZ k 31.12.2016
ZS k 1.1.2016 9bj.

8

Prírastky
ÚbytkyKZ k 31.12.2016
ZS k 1.1.2016 12 bj.
Prírastky
ÚbytkyKZ k 31.12.2016
Spolu:

1734,72
1609,90
497,18
3264,30
2723,52
1782,53
4205,29
6689,04

Bilancia peňažných prostriedkov
Názov účtu

Číslo účtu

Základný bežný účet
Pokladňa
Účet dotácie
Kontokorentný úver
Účet kaucia
Infraštruktúra úver
Úver MŠ
Školská jedáleň BÚ
Soc.fond
6 bj. ŠFRB úver
9 bj. ŠFRB úver
12 bj. ŠFRB úver

7601933/5200
16513943/5200
8375827/5200
16619713/5200
9213109/5200
12117548/5200
10901902/5200
10901742/5200
8639263/3000
9202821/3000
11492960/3000

Stav v EURO
K 1.1.2016
0
863,32
33,03
18039,63
14425,84
4101,21
51409,20
610,25
251,05
151466,85
171976,40
333157,50

Stav v EURO
31.12.2016
0
2094,54
36,16
2003,19
12438,51
0
40772,88
721,05
270,20
137495,29
156958,71
308145,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
v€
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

KZ k 31.12.2015
2464811,19

KZ k 31.12.2016
4011514,74

0
2275727,76
189043,43
21667,87

3822431,31
189043,43
22778,73

52,42
5134,05
16481,40

49,48
6644,50
16084,75
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PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy zákonné krátkodobé
Zúčtovanie medzi subj.VS (VÚC)
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné výpomoci
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2015
1067202,83

KZ k 31.12.2016
1146777,51

1067202,83
791550,11

1146777,51
725949,26

900

900

697951,90
18812,26
73550,04
627726,12

630838,12
45846,91
48094,23
581216,74

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
1. krátkodobé záväzky

45846,91

voči dodávateľom

369,07

prijaté preddavky ŠJ

52,15

ostatné záväzky (ŠFRB akt. rok)

27146,50

záväzky z nájmu

1221,85

iné záväzky

123,92

voči zamestnancom

9222,78

poistné náklady voči inštitúciám
ostatné priame dane

6319,04
1391,60

2. dlhodobé záväzky

630838,12

úver 6 bj ŠFRB

144518,49

úver 9 bj.ŠFRB

164507,92

úver 12 bj.ŠFRB
kaucia
fond opráv

320719,16
34492,53
6858,53

záväzky sociálneho fondu

270

3.bankové úvery a výpomoci

48094,23

úver infraštruktúra

0

úver rekonštrukcia MŠ

46091,04

kontokorentný úver

2003,19
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2016 nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácii.

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 č.48/2015, ktorým sa určujú podmienky a postup
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Horné Mýto právnickým osobám, fyzickým osobám -podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie-účelovo
určené dotácie
-bežné výdavky:
na činnosť
Miestna organizácia
CSEMADOK
Občianske združenie
VAMOS-MÝTO
Dobrovoľný hasičský
zbor obce
Miestna organizácia
športu
Miestna organizácia
dôchodcov
Červený kríž príspevok

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Príspevok – miestny
kostol / rekonštrukcia/
Príspevok- Materská
škola
Príspevok-Školský klub

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel stľ2 - stľ3

1300,-EUR

1300,-EUR

0,- EUR

600,-EUR

600,-EUR

0,- EUR

1050,-EUR

1050,-EUR

0,- EUR

1200,-EUR

1215,76 EUR

-15,76 EUR

400,- EUR

305,56 EUR

94,44 EUR

300,-EUR

296,89 EUR

3,11 EUR

300,-EUR

150,- EUR

150,- EUR

760,-EUR

763,74

-3,74 EUR

510,-EUR

510,-EUR

0,-EUR

10. Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemala vydané žiadne živnostenské
oprávnenie.

11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a .zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c).Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
f) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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 poskytla finančné prostriedky zo 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:
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu.
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.

b)
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.
Poskytovateľ
1. MF dotácia na školstvo.
2. ÚPSVaR DS
3. OÚ Trnava
4. OÚ Trnava
5 OÚ Trnava
6. Okresný úrad DS
7 OÚ Trnava
5. Okresný úrad DS
6. Okresný úrad Trnava
7. Okresný úrad Trnava
9 Okresný úrad DS
10 ÚPSVaR
11 DPO SR pre DHZO
SPOLU

Suma v €
29783
703,20
28
360
89,70
9
316,47
110,09
1465
145
509,74
3688,17
2000
39257,17

Účel
ZŠ-mzdy ,prevádzka
Stravné pre deti v HN
Dotácia na učebnice
Vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Register adries
Evidencia obyvateľov
Odmena CO skladníka
Dotácia pre 5-ročné deti
Dotácia vzdelávanie žiakov zo SZP ZŠ
Voľby do NR SR
Šanca na zamestnanie
Dotácia PO

c).Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: obec nemá obsahovú náplň.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: obec nemá obsahovú náplň.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: obec nemá obsahovú náplň.
f) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám: obec nemá
obsahovú náplň

12.Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte berie na vedomie:
1. stanovisko hlavné kontrolóra k záverečnému účtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte schvaľuje:
I.
Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad – s výhradami (keď s výhradami je potrebné
prijať opatrenia)
II.
Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške ............... EUR
III.
Rozdelenie prebytku rozpočtu obce vo výške ................. EUR takto:
a) do rezervného fondu obce sa pridelí ....................... EUR

Vypracovala : Mikóczyová
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