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Záverečný účet obce 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  prebytkový.  Bežný  rozpočet  bol

zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2015  uznesením 

č.10/2015/2b

- prvá  zmena  schválená dňa 12. 2. 2016 uznesením č. 2/2016/2a

- druhá zmena schválená dňa 15. 4. 2016 uznesením č. 4/2016/2a

- tretia zmena  schválená dňa 10. 6. 2016 uznesením č. 5/2016/2f

- štvrtá zmena  schválená dňa 14. 10. 2016 uznesením č. 8/2016/1b

- piata zmena  schválená dňa 10. 2. 2017 uznesením č. 2/2017/1b

Rozpočet obce k 31.12.2016 

Schválený 

rozpočet 

Schválený

rozpočet 

po poslednej

zmene

Príjmy celkom 182 516,00 199 772,18

z toho :

Bežné príjmy 144 516,00 148 536,17

Kapitálové príjmy 0,00 0,00

Finančné príjmy 38 000,00 51 236,01

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom 172 419,67 120 214,96

z toho :

Bežné výdavky 144 516,00 111 931,88

Kapitálové výdavky      24 000,00  4 379,41

Finančné výdavky 3 903,67 3903,67

Výdavky RO s právnou subjekivitou

Rozpočtové hospodárenie obce 10 096,33 79 557,22
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

182 516,00 199 772,18 109,45

Z rozpočtovaných  celkových  príjmov  182  516,00   EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2016
v sume  199 772,18 EUR, čo predstavuje 109,45 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

144 516,00 148 536,17 102,78

Z rozpočtovaných bežných príjmov 144 516,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
148 536,17 EUR, čo predstavuje  102,78 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

109 636,19 115 928,47 105,74

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  90  027,00  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky  zo ŠR v  sume 95 620,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,21 %. 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12 086,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 639,84 EUR, čo
predstavuje plnenie na 112,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7  090,00 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 549,78 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  13
180,34  EUR,  za  nedoplatky  z minulých  rokov  1  089,48  EUR.  K 31.12.2016  obec  eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 072,14  EUR.

Daň za psa 45,00 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje  3 000,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 804,19 EUR

b) nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

7 778,19 23 536,91 302,60

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných  383,19  EUR  nebol  skutočný  príjem  k 31.12.2016.  Uvedený  príjem
predstavuje  príjem z prenajatých  pozemkov v sume 33,19 EUR, príjem z prenajatých  budov,
priestorov a objektov v sume 381,50 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných  3 690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 937,50 EUR, čo je
106,71  % plnenie. 

c)  iné nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

2 370,00 2 127,15 89,75

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 370,00  EUR, bol skutočný príjem vo výške 2
127,15  EUR, čo predstavuje 89,75 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek vo výške 582,95
EUR. 

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 27 101,62 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 070,59
EUR, čo predstavuje 33,47 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
UPSVaR § 50j) 5 494,27 Aktivačná činnosť pracovníkov
MDVRR SR    502,20 Spoločný stavebný úrad
MDVRR SR      23,33 Dopravné
OU ŽP TN      50,51 Životné prostredie
OU TN        15,40 Register adaries
MF SR   178,20 REGOB
UPSVaR     612,32 r. 2015
DPO SR 700,00 Hasičská technika
OU TN      794,56 Voľby – NR SR
Podnikatelia      700,00 Hasičská technika
Spolu: 9 070,59 DPH kamer. systém

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

Vratka DPH na kamerový systém
PPA BA 13 953,75 DPH kamer. systém

2. Kapitálové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

0,00 0,00

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a nebol ani skutočný príjem k 31.12.2016.

3. Príjmové finančné operácie: 
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Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

38 000,00 51 236,01 134,83

Z rozpočtovaných  príjmových  finančných  operácií  38  000,00  EUR  bol  skutočný  príjem
k 31.12.2016 v sume 51 236,01 EUR, čo predstavuje 134,83 % plnenie. 

V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 000,00  EUR

V roku 2016 sa tvoril rezervný fond vo výške 8 172,00 EUR. 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

172 419,67 120 214,96 69,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 172 419,67 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume 120 214,96 EUR, čo predstavuje   69,72 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na

rok 2016 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

144 516,00 111 931,88                  77,45               

Z rozpočtovaných  bežných  výdavkov 144 516,00 EUR bolo skutočne  čerpané   k 31.12.2016
v sume 111 931,88 EUR, čo predstavuje  77,45 % čerpanie. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 35 543,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 34
383,29  EUR,  čo  je  96,73  %  čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  OcÚ
opatrovateľskej  služby,  aktivačných  pracovníkov. Dohody  a  odmeny  pri  voľbách  boli
rozpočované  vo  výške  8  656,00  EUR,  skutočné  čerpanie  bolo  7  867,78  EUR,  čo  je  90,89
čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  výdavkov 12 502,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 14
014,04 EUR, čo je 112,08 % čerpanie. 
Tovary a služby

Z rozpočtovaných  výdavkov 91 275,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 59
207,09 EUR, čo je 64,86 % 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.
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Bežné transfery

Z rozpočtovaných  výdavkov  4  745,00  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume  4

067,09 EUR, čo predstavuje 85,71 % čerpanie.

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

finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných  výdavkov 450,00EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 250,38

EUR, čo predstavuje 55,64 % čerpanie. 

2. Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

24 000,00 4 379,41                                 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016

v sume 4 379,41 EUR, čo predstavuje.

V porovnaní s rokom 2015 bol v roku 2016 pokles kapitálových výdavkov. Plánovali sme rekonštrukciu

letného  kultúrneho  stánku,  ale  zrealizovalo  sa  len  oplotenie  cintorína  vo  výške  3  450,51  EUR  a

pokračovalo sa na prístavbe za budovou obecného úradu. 

3. Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na rok

2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

3 903,67 3 903,67 100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 903,67 EUR na splácanie istiny úveru na

rekonštrukciu  miestnych  komunikácií  vo  výške  963,67  EUR  a  splátka  istiny  na  verejné

osvetlenievo výške 2 940,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

Zostatok dlhodobého investičného úveru v Prima banke na Rekonštrukciu verejného osvetlenia 

je  vo výške 4 095,24 €. 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu 148 536,17

z toho : bežné príjmy obce 148 536,17

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 111 931,88

z toho : bežné výdavky  obce 111 931,88

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 36 604,29

Kapitálové  príjmy spolu 0,00

z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 0,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce 4 379,41
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             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet -4 379,41

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 32 224,88

Vylúčenie z prebytku 1 091,95

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31 132,93

Príjmové finančné operácie 51 236,01

Výdavkové finančné operácie 3 903,67

Rozdiel finančných operácií 47 332,34
PRÍJMY SPOLU  199 772,18
VÝDAVKY SPOLU 120 214,96
Hospodárenie obce 79 557,22
Vylúčenie z prebytku 1091,95
Upravené hospodárenie obce 78 465,27

Hospodárenie obce: 

Skutočný tok peňažných prostriedkov v roku 2016, ktorý umožňoval obci čerpať naplánovaný 

rozpočet, bol v účtovníctve zaznamenaný nasledovne:

A) Skutočné rozpočtové príjmy za rok 2016     199 772,18 €

z toho: 

- príjmy roku 2016 z hospodárenia obce bez finančných operácii 148 536,17 €

- príjmové finančné operácie obce v roku 2016  51 236,01 €

B) Skutočné rozpočtové výdavky za rok 2016

120 214,96 €

z toho:

výdavky roku 2016  z hospodárenia obce bez finančných operácií 116 311,29 €

výdavkové finančné operácie obce v roku 2016      3  903,67 €   

Prebytok rozpočtu v sume 32 224,88 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, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 

1091,95  EUR  navrhujeme použiť na:

10% na tvorbu rezervného fondu                          3 113,00 EUR 

90% na plnenie úloh obce v nasledujúcom období               28 019,93 EUR

     

     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 : 

1.    príspevok Oblatného futbalového klubu na jarnú sezónu 2017  v sume 131,50 EUR

2.   nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom

fonde  v sume  670,59 EUR

3.    nerozpočtované prostriedky sociálneho fondu v sume 289,86 EUR

Zostatok   finančných  operácií vo  výške  47  332,34  EUR  sa  použije  na  krytie  schodku

kapitálového rozpočtu vo výške 4 379,41 EUR podľa § 10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z a zostatok

finančných operácií vo výške 42 952,93 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov

                                           Záverečný účet obce Kameničany za rok 2016 8



v znení neskorších predpisov navrhujeme napojením na rozpočet v roku 2017 použiť na plnenie
úloh obce a na financovanie úveru v nasledujúcom období. 

Na  základe  uvedených  skutočností  navrhujeme  skutočnú  tvorbu  rezervného  fondu  z

prebytku bežného rozpočtu a zostatku finančných operácií za rok 2016 vo výške 78 465,27

EUR. 

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

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 Suma v EUR

ZS k 1.1.2016  7 227,00    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

 945,00   

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 

0,00

                - z finančných operácií 0,00
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........    
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........  

      0,00

               - krytie schodku rozpočtu 0,00
               - ostatné úbytky 0,00
KZ k 31.12.2016      8 172,00

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond

Obec  vytvára  sociálny  fond  v zmysle  zákona  č.152/1994  Z.z.  v z.n.p..  Tvorbu  a použitie
sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.

Sociálny fond Suma v EUR

ZS k 1.1.2016 387,92  
Prírastky - povinný prídel -     1 %                                                289,87       
               - povinný prídel -        %                      
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                      
               - regeneráciu PS, dopravu                 
               - dopravné                           
               - ostatné úbytky                                        
KZ k 31.12.2016 677,78
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5. 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 571 497 587 295
Neobežný majetok spolu 518 362 502 883
z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 458 187 442 708

Dlhodobý finančný majetok 60 175 60 175

Obežný majetok spolu 51 975 83 205
z toho :

Zásoby 0 0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 1 334 2 371

Finančné účty 50 640 80 834

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0

Časové rozlíšenie 1 160 1 207

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 571 497 587 295
Vlastné imanie 314 192 391 955
z toho :

Oceňovacie rozdiely 0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodárenia 314 192 391 955

Záväzky 18 531 10 077
z toho :

Rezervy 660 660

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 000 0

Dlhodobé záväzky 388 678

Krátkodobé záväzky 1 544 1 704

Bankové úvery a výpomoci 10 939 7 035

Časové rozlíšenie 238 774 185 264

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku Záväzky celkom

k 31.12.2016 v EUR

z toho v  lehote
splatnosti 

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči: 

- dodávateľom 1 135 1 135 0

- zamestnancom 0 0 0

- poisťovniam 0 0 0

- daňovému úradu 0 0 0

- štátnemu rozpočtu 0 0 0

- bankám 7 035 7 035 0

- štátnym fondom 0 0 0

- ostatné záväzky 1 907 1 907 0

Záväzky spolu k 31.12.2016 10 077 10 077 0
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Obec Kameničany má k 31.12.2016 voči dodávateľom neuhradené nasledovné faktúry  vo výške
1 135,06 EUR.

Názov dodávateľa Riadok súvahy       Výška v € Popis záväzku

Slovak Telekom 151 68,06 Telefón a internet
Unikomas 151                    401,15 Uloženie odpadu
Tekos 151          103,50 Vývoz dom. odpadu
Ing. Kopačka 151          86,09 Vývoz skla
SSE a.s. 151 131,02 el. energia
Martin Klučár 151 140,24 Opr. Rozhlasu a osvetlenia
Miroslav Rafaj 151 205,00 Zimná údržba ciest

Stav úverov k 31.12.2016 

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny 

za rok 2016

Ročná splátka
úrokov 

za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok

splatnosti

Prima banka Verejné 
osvetlenie

14 385 245 241 7 035 r. 2019

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

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.  3  o dotáciách,  právnickým  osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne  prospešných služieb,   na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

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 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky 2 260,96 2 129,46 131,50
Jednota dôchodcov 252,27 252,27 0,00
DZO (MDD,Mikulášl, jesenné slávnosti) 474,18 474,18 0,00
Dôchodci nad 70 r. 725,00 725,00 0,00
ZŠ Bolešov 59,02 59,02 0,00
CVČ Nemšová 80,00 80,00 0,00
Farský úrad Bolešov 50,00 50,00 0,00
MSÚ Ilava 151,00 151,00 0,00
Spolu: 4 052,43 3 920,93 131,50

K 31.12.2016 boli  vyúčtované  všetky  dotácie,  ktoré  boli  poskytnuté  v súlade  so  VZN č.   3
o dotáciách okrem výdavkov pre TJ vo výške 131,50 EUR, ktoré budú použité na jarnú sezónu
2017.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Kameničany nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Obec Kameničany prijala v roku 2016 finančné prostriedky od PPA na úhradu na kamerový

systém vo výške 13 953,75 EUR.

DPO SR poskytla finančné prostriedky na nákup hasičskej techniky vo výške 700,00 EUR.

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

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

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

MF SR REGOB 178,20 178,20 0
MF SR Register adries 15,40 15,40 0
MF SR Stavebné 502,20 502,20 0
MF SR Životné prostredie 50,51 50,51 0
MF SR CD a PK 23,33 23,33 0
MF SR Voľby NR SR 794,56 719,82 74,74
ÚV SR Rekonštrukcia budovy TJ 0,00 5 000,00 -5 000,00
DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana 700,00 700,00 0,00
UPSVaR Podpora zamestnanosti 5 494,27 5494,27 0,00

PPA DPH na kamerový systém 13 953,75 13 953,75 0,00
28 338,83 23 171,37 5 167,46

K 31.12.2016 boli zúčtované všetky prijaté finančné prostriedky, nepoužité finančné prostriedky
na Voľby  NR SR vo výške 74,74 € boli  vrátené do ŠR.  Prijaté prostriedky  z roku 2015 na
rekonštrukciu budovy TJ vo výške 5 000 EUR boli použité a zúčtované  v roku 2016.
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Kameničany uzatvorila v roku 2016 Zmluvu s UPSVaR Trenčín na §50 j) na podporu

miestnej a regionálnej zamestnanosti. Príspevok bol zúčtovaný 80 % z ceny práce vo výške 5

265,77 € a  Zmluvu s UPSVaR Trenčín na §52) na aktivačnú činnosť formou menších obecných

služieb. Príspevok  85% z ESF a 15% zo ŠR bol zúčtovaný vo výške 228,50 EUR.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec 
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

MSÚ Ilava OS 151,00 151,00 0
Obec Pruské stav.úr. 502,20 502,20 0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala ani neposkytla v roku 2016 prostriedky VÚC.

12.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu

programového rozpočtu

Obec Kameničany nemá programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

Prebytok rozpočtu v sume 32 224,88 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, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 1
091,09  EUR  navrhujeme použiť 10% na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 113,00 EUR a na
plnenie úloh obce v nasledujúcom období vo výške 28 019,93 EUR

Zostatok   finančných  operácií  vo  výške  47  332,34  EUR  sa  použije  na  krytie  schodku
kapitálového rozpočtu vo výške 4 379,41 EUR podľa § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z.  v sume
42 952,93 EUR 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
navrhujeme napojením na rozpočet v roku 2017 použiť na plnenie úloh obce a na financovanie
úveru v nasledujúcom období.
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