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Záverečný účet Obce Kečovo za rok 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. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015, uznesením                         

č. 39/2015. Následne boli počas roka 2016 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu, prostredníctvom 

rozpočtových opatrení: 

- prvá  zmena  schválená dňa 27.01.2016 – starostom obce 

- druhá zmena schválená dňa 29.01.2016 – starostom obce 

- tretia zmena  schválená dňa 08.02.2016 – starostom obce  

- štvrtá zmena schválená dňa 09.02.2016 – starostom obce 

- piata zmena schválená dňa 05.05.2016 – starostom obce 

- šiesta zmena schválená dňa 02.07.2016 – starostom obce 

- siedma zmena schválená dňa 03.07.2016 – starostom obce 

- ôsma zmena schválená dňa 15.07.2016 – starostom obce 

- deviata zmena schválená dňa 08.08.2016 – starostom obce 

- desiata zmena schválená dňa 09.08.2016 – starostom obce 

- jedenásta zmena schválená dňa 30.09.2016 – starostom obce 

- dvanásta zmena schválená dňa 14.11.2016 – starostom obce 

- trinásta zmena schválená dňa 21.12.2016 – uznesenie č.34/2016 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 

 

Rozpočet obce v Eur : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom  177 584,96 € 

Výdavky celkom 177 584,96 € 

Hospodárenie obce 0,00 € 

Bežné príjmy 150 847,96 € 

Bežné výdavky 140 162,96 € 

Hospod. z bežného rozpočtu 10 685,00 € 

Kapitálové príjmy 13 965,00 € 

Kapitálové výdavky 24 650,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu          -10 685,00 € 

Príjmové finančné operácie 12 772,00 € 

Výdavkové finančné operácie 12 772,00 € 

Prebytok finančných operácií 0,00 € 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Eur 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

177 584,96 € 171 695,88 € 97 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

107 799,00 € 113 668,74 € 105 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  98 249,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  104 278,99 €, čo predstavuje 106%-né 

plnenie.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške  5 678,59 €, čo je 95%-né 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 389,87 €, dane zo stavieb boli vo výške 2 288,72 

€.  K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 72 421,02 €. 

c) Dane za špecifické služby 

Z rozpočtovaných  3 550,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške  3 711,16 €, čo je 104%-

né plnenie. Príjem dane za psa bol vo výške 308,00 €, za nevýherné automaty vo výške 0,00 €, za 

užívanie verejného priestranstva 273,00 €. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo 

výške 3 130,16 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebného odpady vo výške 1 271,50 € 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

20 345,00 €  21 348,70 € 105 % 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 740,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3 255,76 €, čo je  

119%-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 785,00 €,  príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov vo výške  1 233,76 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov vo 

výške 237,00 €.  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 1 729,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 813,21 €, čo je 105%-né 

plnenie.  Ide o príjem zo správnych poplatkov (z matričných činností, za vydanie potvrdenia 

o trvalom a prechodnom pobyte, o súpisnom čísle, za rybárske lístky, pokuty od OÚ, recyklačný  

fond, stavebné konania, znalecké posudky/refundácie, sponzorstvá, plnenia z poistných zmlúv).  

c) Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja tovarov a služieb a ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 15 840,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 15 894,31 €, čo je 100%-

né plnenie. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z PČ – parkovné z rozpočtovaných 13 200,00 € bol skutočný 

príjem vo výške 13 186,00 €. Ďalej, ide o príjem za prevádzkovanie autobusu vo výške 633,99 €, 

príjmy za relácie v MR vo výške 34,00 €, za čistenie ponorov na Domici vo výške 440,00 € 

a poplatky za MŠ vo výške 106,18 €, za stravné zamestnancov vo výške 1 494,14 € 
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d) Z vkladov (úroky z účtov) – z rozpočtovaných 1,00 € bol skutočný príjem 0,64 €. 

e) Ostatné príjmy – vratky z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem 355,87 €. 

f) Odvody z hazardných hier a iných podobných hier – z rozpočtovaných 35,00 € bol skutočný 

príjem 28,91 € 

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

22 703,96 €  22 713,44 € 100 % 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v Eur Účel  

1. Obvodný úrad RV 131,43 hlásenie pobytu občanov 

2. ÚPSVaR RV 5 487,48 Projekt zam., Aktiv.čin.,Dobrov.čin.  

3. Obvodný úrad RV 683,53 voľby NR SR 2016 

4. OÚ KE, odbor život.prost. 29,00 Životné prostredie 

5. OÚ KE, odbor školstva 380,00 výchova a vzdelávanie MŠ 

6. OÚ KE, odbor školstva 14 810,00 prenesené kompetencie (školy) 

7. OÚ KE, odbor školstva 186,00 Dopravné, vzdel. poukazy, SZP 

8. OÚ KE, odbor školstva 6,00 Príspevok na učebnice 

9. VÚC Košice 1 000,00 Rekon.streš.krytiny „Evanjel.kostol“ 

  22 713,44  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s účelom, uvedeným v konkrétnych 

Zmluvach o poskytnutie finančných transférv a grantu. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

13 965,00 € 13 965,00 € 100 % 

 

a) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 13 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 13 500,00 €, čo 

predstavuje 100%-né plnenie. Jedná sa o transfer poskytnutý MFSR na prístavbu OcÚ.  

Ďalším rozpočtovaným kapitálovým príjmom bol príjem z predaja pozemkov vo výške 465,00 €, 

ktorý bol prijatý v plnej výške, čo predstavuje 100%-né plnenie. 

 

 

5) Príjmové finančné operácie :  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

12 772,00 € 0,00 € 0 % 

 

Z rozpočtovaných 12 772,00 € nebol žiadny príjem k 31.12.2016. Peňažné prostriedky predstavujú 

zostatok vlastných finančných prostriedkov na bankových účtoch a pokladni, ktoré budú použité na 

rekonštrukciu prístavby OcÚ v roku 2017.  
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v Eur 
 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

177 584,96 € 155 068,29 € 87 % 

 

1) Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

140 162,96 € 132 344,02 € 94 % 

 

v tom :                                                                                                                            v Eur 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01.1.1  Obce 71 644,43 70 880,50 98,93 % 

01.1.2  Finančná a rozpočtová obl. 1 100,00 504,89 45,90 % 

01.6.0Všeobecné verejné služby 683,53 683,53 100,00 % 

01.7.0  Transakcie verejného dlhu 2 538,00 601,02 23,68 % 

03.2.0  Ochrana pred požiarmi 700,00 300,00 42,86 % 

04.5.1     Cestná doprava 600,00 533,40 88,90 % 

05.1.0     Nakladanie s odpadmi 6 050,00 4 622,82 76,41 % 

05.6.0     Životné prostredie 375,00 375,02 100,00 % 

06.2.0     Rozvoj obcí 5 449,00 4 909,01 90,09 % 

06.4.0     Verejné osvetlenie 1 405,00 752,41 53,55 % 

08.1.0     Rekreačné a šport.služby 120,00 112,58 93,82 % 

08.2.0.9   Knižnice, KD 4 285,00 4 249,64 99,17 % 

08.3.0      Vysielacie a vydav. služby 600,00 348,90 58,15 % 

08.4.0      Náboženské a iné spol. sl. 5 315,00 4 382,77 82,46 % 

09.1.1.1   Predškolská výchova 16 831,00 16 906,86 100,45 % 

09.1.2.1   Zákl.vzdel.-bež.straost. 21 025,00 21 099,08 100,35 % 

10.1.2      Jednotlivcovi 600,00 600,00 100 % 

10.2.0.2   Ďalšie soc. služby 592,00 245,59 41,48 % 

Neklasifikovaná činnosť 250,00 236,00 94,40 % 

Spolu 140 162,96 132 344,02 94,42 % 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  63 932,88 €  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške  52 156,56 €, čo je 

81,58%-né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov a funkcionárov obecného úradu, 

materskej školy, základnej školy a ostatných zamestnancov mimo pracovného pomeru. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 21 185,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 21 042,29 €, čo je 

99,33%-né čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 52 132,08 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 58 169,13€, čo je 

111,58%-né čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú 

cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, služby, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba. 
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d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 375,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 375,02 €, čo predstavuje 

100%-né čerpanie. Uvedená čiastka predstavuje bežný transfer poskytnutý Spoločnému stavebnému 

úradu. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 2 538,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 vo výške 601,02 €, čo 

predstavuje 23,68%-né  čerpanie. Uvedená čiastka predstavuje splácanie úrokov z úverov a 

manipulačné poplatky súvisiace s úvermi.  

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

24 650,00 € 15 699,80 € 63,69 % 

 

     V roku 2016 boli vynaložené kapitálové výdavky na prístavbu Obecného úradu, ktorej 

ukončenie je predpokladané na rok 2017. 

  

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

12 772,00 € 7 024,47 € 55,00 % 

 

Z rozpočtovaných 12 772,00 € na splácanie istiny prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2016 vo výške 7 024,47 €, čo predstavuje 55,00%-né plnenie. Ide o splatenie krátkodobého 

úveru na miestne komunikácie vo výške 4 672,47 € a splatenie dlhodobého úveru vo výške 

2.352,00 €. 

 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 
 

Vyčíslenie prebytku/schodku rozpočtu obce Kečovo: 

 

Čerpanie rozpočtu – skutočnosť Príjmy 

2016 

Výdavky 

2016 

Rozdiel 

2016 

Bežný rozpočet (BR) 157 730,88 132 344,02 25 386,86 

Kapitálový rozpočet (KR) 13 965,00 15 699,80 -1 734,80 

BR + KR 171 695,88 148 043,82 23 652,06  

Z toho: nevyčerpané účelovo určené prostr. zo ŠR   0,00 

Prebytok na rozdelenie do RF/ schodok rozpočtu obce   23 652,06 

Finančné operácie (FO) 0,00  7 024,47 -7 024,47 

Spolu BR+KR+FO 171 695,88 155 068,29 16 627,59 

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 23 652,06 €. Celkový výsledok hospodárenia za 

rok 2016 je prebytok rozpočtu obce vo výške 16 627,59 €. 

  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
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Rezervný fond  

Obec nevytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia. O tvorení a použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“. 

 

Sociálny fond Suma v Eur 

ZS k 1.1.2016 1 600,03 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    138,77 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                     0,00 

              - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

              - dopravné                           0,00 

              - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2016 1 738,80 

 

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

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. Obec nemá finančné vzťahy voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

           v Eur 
Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (bv) 

- kapitálové výdavky (kv) 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2015 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2015 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MF SR Obvodný úrad RV (bv) 131,43 € 131,43 € 0,00 

ÚPSV a R ÚPSVaR RV (bv) 5 487,48 € 5 487,48 € 0,00 

MF SR Obvodný úrad RV (bv) 683,53 € 683,53 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor život.prost.  29,00 € 29,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 380,00 € 380,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 14 810,00 € 14 810,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 186,00 € 186,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 6,00 € 6,00 € 0,00 

VÚC VÚC, rekonštrukcia streš. kryt. 

Evanjelického kostola 

1 000,00 € 1 000,00 €  

 SPOLU: 22 713,44 € 

 

Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli do 31.12.2016 vyčerpané.  

Pozn.: Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z roku 2016 je možné použiť s súlade s 

§ 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. marca 2017 

a nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2016 do troch rokov od prijatia 

dotácie. 

 

C. Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

 

D. Obec neposkytla v roku 2016 žiadnu dotáciu Občianskym združeniam a nadáciám.  
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v Eur 
 

A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

SPOLU MAJETOK 636 345,43 640 971,17 

A. Neobežný majetok spolu 573 288,74 589 636,10 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 475 743,33 492 090,69 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

B. Obežný majetok spolu 62 982,80 51 141,96 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subj.ver.správy 559,89 597,15 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 51 237,60 22 931,06 

Finančný majetok 11 185,41 27 613,75 

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

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

C. Časové rozlíšenie 73,79 193,11 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 636 345,43 640 971,17 

A. Vlastné imanie 357 037,45 360 823,82 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 357 037,45 360 823,82 

B. Záväzky 23 515,08 27 186,18 

z toho :   

Rezervy 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subj.verj.správy 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 3 010,32 3 545,93 

Krátkodobé záväzky 5 320,52 15 480,48 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 15 184,24 8 159,77 

C. Časové rozlíšenie 255 792,90 252 961,17 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám          8 159,77 € 

- voči dodávateľom      10 408,52 € 

- voči orgánom poistenia            2 948,08 € 

- voči zamestnancom         3 931,01 € 

 

Prehľad úverov: 

 

P.č

. 

Výška 

prijatého 

úveru 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

Číslo úveru 

1. 85 202,00 €  zmenka 8 159,77 € r. 2020 03/041/10 

 Spolu:  8 159,77 €   

 

 

 

Vypracovala: M. Kučerová 

 

Podpis:       Vyvesené, dňa: 08.06.2017  

 

V Kečove, dňa 06.06.2017     Zvesené, dňa:   

 

 

9. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad / s 

výhradami. 

 
(Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 16, ods. 11, 

je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.) 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Kečovo za rok 2016. 


