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Záverečný účet obce Podbrezová
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce Podbrezová na rok 2016.
Obec Podbrezová zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 Podbrezová na rok 2016 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bol sčasti vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a sčasti
zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov.
Hospodárenie obce Podbrezová sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet
obce Podbrezová bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9. decembra 2015 uznesením č.
167/2015. Rozpočet bol upravený do 31.12.2016 nasledovne:
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 10.2.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.193/2016,
-

druhá zmena zo dňa 29.2.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

tretia zmena schválená dňa 30.3.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.214/2016,

-

štvrtá zmena schválená dňa 27.4.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.227/2016,

-

piata zmena schválená dňa 15.6.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.251/2016,

-

šiesta zmena zo dňa 29.6.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

siedma zmena schválená dňa 24.8.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.270/2016,

-

ôsma zmena schválená dňa 12.9.2016 uznesením OcZ Podbrezová č.277/2016,

-

deviata zmena zo dňa 29.9.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

desiata zmena zo dňa 08.11.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

jedenásta zmena zo dňa 30.11.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

dvanásta zmena zo dňa 30.11.2016 – v súlade s § 14 ods. 1 (prenesený výkon štátnej
správy) a súčasne kompetencia starostu obce (uznesenie OcZ Podbrezová č. 661/2014),

-

trinásta zmena zo dňa 07.12.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

štrnásta zmena zo dňa 15.12.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),

-

pätnásta zmena zo dňa 21.12.2016 – v kompetencii starostu obce (uznesenie OcZ
Podbrezová č. 661/2014),
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-

šestnásta zmena zo dňa 28.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 2 a súčasne kompetencia
starostu obce (uznesenie OcZ Podbrezová č. 661/2014),

-

sedemnásta zmena zo dňa 28.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 1 (prenesený výkon štátnej
správy),

-

osemnásta zmena zo dňa 29.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 1 (prenesený výkon štátnej
správy),

-

devätnásta zmena zo dňa 30.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 2,

-

dvadsiata zmena zo dňa 31.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 1 (prenesený výkon štátnej
správy),

-

dvadsiata prvá zmena zo dňa 31.12.2016 – v súlade s § 14 ods. 2 a súčasne kompetencia
starostu obce (uznesenie OcZ Podbrezová č. 661/2014).

Rozpočet obce k 31.12.2016

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
subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
2 498 103

Upravený
rozpočet
2 728 009

1 930 075
313 012
245 016
10 000
2 498 103

2 038 832
422 062
253 638
13 477
2 728 009

1 451 460
558 363
0
488 280

1 521 695
694 533
700
511 081

0

0
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Plnenie rozpočtu obce Podbrezová k 31.12.2016

Príjmy
(Rekapitulácia )
Pol.

SR
2016

Ukazovateľ

1.

Bežné príjmy

2.
3.

UR
31.12.2016

Plnenie
31.12.2016

%
plnenia

1 940 075

2 052 309

1 980 194,03

96,49

Kapitálové príjmy

313 012

422 062

29 854,50

7,07

Finančné operácie

245 016

253 638

30 496,35

12,02

2 498 103

2 728 009

2 040 544,88

74,80

Spolu

Výdavky
(Rekapitulácia )

Pol.

Ukazovateľ

1.

Bežné výdavky

2.

Kapitálové výdavky

3.

Finančné operácie
Spolu
Výsledok hospodárenia

SR

UR

Plnenie

%

2016

31.12.2016

31.12.2016

plnenia

1 939 740

2 032 776

1 760 596,09

86,61

558 363

694 533

279 772,99

40,28

0

700

0,00

0,00

2 498 103

2 728 009

2 040 369,08

74,79

SR

UR

Plnenie

%

2016

31.12.2016

31.12.2016

plnenia

1. Bežné príjmy - bežné výdavky

335

19 533

2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky

-245 351

-272 471

3. Z finančných operácií

245 016

252 938

30 496,35

0

0

175,80

CELKOM

219 597,94 1 124,27
91,72
-249 918,49
12,06

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet k 31.12.2016
2.728.009,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
2.040.544,88 EUR

% plnenia
74,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.728.009,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 2.040.544,88 EUR, čo predstavuje 74,80 % plnenie.
2.1 Bežné príjmy obce
Rozpočet k 31.12.2016
2.038.832,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
1.964.642,70 EUR

% plnenia
96,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 2.038.832,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1.964.642,70 EUR, čo predstavuje 96,36 % plnenie.
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a) daňové príjmy:
Rozpočet k 31.12.2016
1.215.281,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
1.210.527,18 EUR

% plnenia
99,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z pôvodnej predpokladanej finančnej čiastky v sume 900.000,- EUR (schválený rozpočet)
z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume
1.016.080,43 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 121.750,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 119.480,85 EUR, čo
je 98,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.213,32 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 98.683,84 EUR a dane z bytov boli v sume 4.583,69 EUR. Z celkového príjmu z daní
z majetku predstavujú nedoplatky z minulých rokov sumu 493,83 EUR. K 31.12.2016 obec
Podbrezová eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.945,33 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2.850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2.544,83 EUR, čo je
89,29 % plnenie. K 31.12.2016 obec Podbrezová eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
197,08 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 66,- EUR, čo je 22,00 %
plnenie. K 31.12.2016 obec Podbrezová pohľadávky za nevýherné hracie prístroje neeviduje.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 2.200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.564,00 EUR, čo je
71,09 % plnenie. K 31.12.2016 obec Podbrezová eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie
v sume 544,24 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1.800,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 625,- EUR, čo je 34,72
% plnenie, k 31.12.2016 obec Podbrezová neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného
priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z upraveného rozpočtu (poníženého) 70.300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
70.166,07 EUR, čo je 99,81 % plnenie. Príjmy z poplatku od právnických osôb bol v sume
23.744,68 EUR a príjmy z poplatku od fyzických osôb bol v sume 46.421,39 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 69.644,23 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 521,84
EUR. K 31.12.2016 obec Podbrezová eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 15.886,14 EUR, z toho v čiastke 6.681,51 EUR sú pohľadávky
za právnické osoby a v čiastke 9.204,63 sú pohľadávky za fyzické osoby.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet k 31.12.2016
258.263,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
246.904,34 EUR

% plnenia
95,60
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 37.976,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 37.722,69 EUR, čo je
99,33 % plnenie. Uvedený príjem tvorí príjem z prenajatých pozemkov v sume 9.604,90 EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28.075,79 EUR a príjem z prenajatých
strojov, prístrojov a zariadení v sume 42,- EUR. K 31.12.2016 obec Podbrezová pohľadávky na
príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku neeviduje.
Administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 21.824,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21.522,05 EUR, čo je
98,62 % plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie
Za porušenie predpisov obec prijala finančné prostriedky vo výške 40,- EUR, rozpočet za
uvedenú kategóriu príjmov bol naplnený len na 8,0 %.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Schválený rozpočet bol ponížený o 10.953,- EUR na konečnú upravenú výšku rozpočtu
166.207,- EUR. Aj napriek úprave rozpočtu skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 159.871,10
EUR nepredstavuje stopercentné plnenie.
Ide o príjem:
- za vodné a stočné vo výške 57.014,02 EUR,
- z predaja nádob na odpad vo výške 335,84 EUR,
- za oznamy v miestnom rozhlase vo výške 227,70 EUR,
- za kopírovanie a faxovanie vo výške 81,49 EUR,
- za stravovanie dôchodcov vo výške 8.831,80 EUR,
- za opatrovateľskú službu vo výške 19.696,33 EUR,
- za dopravu pre občanov vo výške 1.352,17 EUR,
- od nájomcov za energie vo výške 41.041,61 EUR,
- za cintorínske služby vo výške 514,46 EUR,
- za separovaný zber vo výške 4.768,- EUR,
- za príspevky od rodičov na materské školy vo výške 2.960,00 EUR,
- za stravné od zamestnancov obecného úradu a ZŠ vo výške 22.066,37 EUR,
- za prebytočný hnuteľný majetok vo výške 20,- EUR,
- za služby občanom – drevo vo výške 119,20 EUR,
- zo zberu – z likvidácií vo výške 789,11 EUR,
- z predaja knihy obce vo výške 53,- EUR.
K 31.12.2016 obec Podbrezová eviduje nedaňové pohľadávky na doprave v sume 217,49 EUR,
od nájomcov za energie v sume 953,98 EUR, na vodnom v sume 202,61 EUR, na stočnom v
sume 733,05 EUR, za opatrovateľskú službu v sume 744,07 EUR, za cintorínske poplatky
v sume 100,76 EUR a za separovaný zber eviduje pohľadávku v sume 377,07 EUR.
Úroky
Z rozpočtovaných 1.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 422,89 EUR, čo je
28,19 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30.256,- EUR bol skutočný príjem vo výške
27.325,61 EUR, čo predstavuje 90,31 % plnenie.
Ide o príjmy:
- z náhrad poistného plnenia vo výške 1.384,29 EUR,
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- z výťažkov lotérií a iných podobných hier vo výške 4.186,33 EUR,
- z dobropisov vo výške 10.731,61 EUR,
- z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 11.023,38 EUR.
c) Prijaté granty a transfery
Rozpočet k 31.12.2016
565.288,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
507.211,18 EUR

% plnenia
89,73

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 565.288,- EUR bol skutočný príjem vo
výške 507.211,18 EUR, čo predstavuje 89,73 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie a grantov
Okresný úrad Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Recyklačný fond

Suma v EUR
453.562,00
6.307,51
1.308,45
23,40
370,86
2.204,00

Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno

5.968,88

Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno
Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno
Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
J. D. METAL, s.r.o., Lopej
SILI ALARM, s.r.o., Podbrezová
TOMBA s.r.o., Vajsková
Nadácia ŽP, Podbrezová
HSQ, s.r.o., Brezno
TSOS, s.r.o., Podbrezová
STASO ĎZ, Brezno
Ľudmila Babčanová
HV – Viliam Hláčik, Brezno
AQUAMAAT, s.r.o., Banská Bystrica
STVaK Banská Bystrica

24.277,86
738,66
43,16
3.478,40
5.425,00
2.053,00
100,00
100,00
100,00
250,00
100,00
50,00
300,00
50,00
50,00
50,00
300,00

Účel
Školstvo – ZŠ
Matrika
Hlásenie pobytu
Register adries
Životné prostredie
Separovanie odpadu
Stravovanie detí v hmotnej núdzi
a učebné pomôcky
Podpora zamestnanosti
Prídavky na deti
Výkon osobitného príjemcu
Voľby do NR SR
Predškoláci
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
Slávnosť sv. Juraja v Lopeji
MŠ Štiavnička – detské ihrisko

Z Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva boli poskytnuté nenormatívne prostriedky
na dopravné žiakov v roku 2016 vo výške 3.713,00 EUR pre ZŠ v Podbrezovej. Zostatok
finančných prostriedkov na dopravné žiakov z roku 2015 predstavoval sumu 248,74 EUR.
Skutočné čerpanie v roku 2016 bolo vo výške 3.785,94 EUR, rozdiel 175,80 EUR ZŠ v zmysle
platných prepisov previedla rozpočtová organizácia ako nevyčerpané prostriedky na účet
zriaďovateľa. Obec Podbrezová, ako zriaďovateľ, nezarátala zostatok nenormatívnych
finančných prostriedkov z roku 2016 do výsledku hospodárenia a v roku 2017 sumu vrátila späť
ZŠ, ktorá ju použije do 31.3.2017 na určený účel v súlade s platnou legislatívou.
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Granty získané od ostatných subjektov mimo verejnej správy a transfery boli účelovo učené
a boli použité v súlade s určeným účelom.
2.2 Kapitálové príjmy obce
Rozpočet k 31.12.2016
422.062,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
29.854,50 EUR

% plnenia
7,07

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 422.062,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 29.854,50 EUR, čo predstavuje 7,07 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z upraveného rozpočtu 36.406,- EUR bol k 31.12.2016 skutočný príjem nulový.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4.216,50 EUR, čo je
84,33 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 380.656,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25.638,00 EUR, čo
predstavuje 6,74 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel
Intenzif. separovaný komunálny
20.638,00
odpad
Oddychová zóna sídl. Štiavnička
5.000,00
– altánok

Suma v EUR

Recyklačný fond
Slovenská agentúra životného
prostredia
2.3 Príjmové finančné operácie
Rozpočet k 31.12.2016
253.638,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
30.496,35 EUR

% plnenia
12,02

Z rozpočtovaných finančných príjmov 253.638,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 30.496,35 EUR, čo predstavuje 12,02 % plnenie.
V roku 2016 boli zapojené príjmové finančné operácie v sume:
- 30.247,61 EUR z peňažného fondu obce na Rekonštrukciu Školskej jedálne Kolkáreň,
Podbrezová,
- 248,74 EUR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR určené na dopravné
žiakov pre Základnú školu v Podbrezovej z predchádzajúceho roka 2015.
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2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Rozpočet k 31.12.2016
13.477,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
15.551,33 EUR

% plnenia
115,39

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13.477,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
13.476,33 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Rozpočtová organizácia získala aj
mimorozpočtové zdroje vo výške 2.075,- EUR na základe darovacej zmluvy s určeným účelom
použitia.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola – rozpočtované iné príjmy (z prenájmu priestorov)
9.286,47
Základná škola – rozpočtované príjmy za školský klub detí
2.236,00
Základná škola – rozpočtované príjmy z vratiek RZZP
1.953,86
Základná škola – mimorozpočtové príjmy – darovacia zmluva
2.075,00

EUR
EUR
EUR
EUR

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie
Rozpočet k 31.12.2016
0,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00 EUR

% plnenia
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet k 31.12.2016
2.728.009,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
2.040.369,08 EUR

% čerpania
74,79

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.728.009,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 2.040.369,08 EUR, čo predstavuje 74,79 % čerpanie.
3.1 Bežné výdavky obce
Rozpočet K 31.12.2016
1.521.695,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
1.247.616,88 EUR

% čerpania
81,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.521.695,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
1.247.616,88 EUR, čo predstavuje 81,98 % čerpanie.
Čerpanie bežných výdavkov obce podľa COFOG SK
Rozpočet
Funkčná klasifikácia
(v EUR)
Výkonné a zákonodárne orgány
579.995,00
Všeobecne verejné služby inde
3.480,00
neklasifikované - referendum
Iné všeobecné služby - matrika
6.400,00
Poľnohospodárstvo - Veterinárna
300,00
oblasť

Skutočnosť
(v EUR)
493.781,06

Plnenia
(v %)
85,14

3.478,40

99,95

6.307,51

98,55

299,72

99,91
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Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Staroba
Rodina a deti
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi
Predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
Vzdelávanie nedefinované podľa
úrovne
Vedľajšie služby v školstve v rámci
predprimárneho vzdelávania
Vedľajšie služby v školstve v rámci
primárneho vzdelávania
Vedľajšie služby v školstve v rámci
nižšieho sekundárneho vzdelávania
SPOLU

31.650,00
103.104,00
63.450,00
67.229,00
500,00
32.000,00
127.575,00
4.200,00
22.500,00
13.200,00
700,00
161.335,00
739,00
6.769,00

18.263,09
80.911,36
51.073,31
34.415,68
0,00
26.130,83
99.977,70
3.016,39
18.318,25
12.110,75
61,53
126.360,01
738,66
6.715,56

57,70
78,48
80,49
51,19
0,00
81,66
78,37
71,82
81,41
91,75
8,79
78,32
99,95
99,21

206.764,00

190.255,79

92,02

3.720,00

3.045,36

81,86

37.905,00

33.603,60

88,65

25.760,00

20.595,44

79,95

22.420,00

18.156,88

80,99

1.521.695,00

1.247.616,88

81,98

Medzi významné položky bežného rozpočtu obce Podbrezová v členení podľa kategórie
ekonomickej klasifikácie patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za obec
Z rozpočtovaných 598.058,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 512.119,59 EUR,
čo je 85,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
rozpočtovej organizácie.
Poistné a príspevok do poisťovní za obec
Z rozpočtovaných 222.095,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 188.117,49 EUR,
čo je 84,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody zdravotného a sociálneho poistného za
zamestnávateľa vrátane príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie.
Tovary a služby za obec
Z rozpočtovaných 674.976,- EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané 526.205,83 EUR, čo je
77,96 % 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 za obec
Z rozpočtovaných 26.566,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 21.173,97 EUR, čo
predstavuje 79,70 % čerpanie. Čerpanie zahŕňa transfery v rámci sektora verejnej správy – SOU
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opatrovateľská služba vo výške 3.096,- EUR a poskytnuté bežné transfery jednotlivcom
a neziskovým právnickým osobám v sume 18.077,97 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Úvery, pôžičky, alebo iné návratné zdroje financovania obec Podbrezová v roku 2016 nepoužila.
3.2 Kapitálové výdavky obce
Rozpočet k 31.12.2016
694.533,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
279.772,99 EUR

% čerpania
40,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 694.533,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 279.772,99 EUR, čo predstavuje 40,28 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarne orgány
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj obce
Bývanie a občianska vybavenosť
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločen. služby
Predprimárne vzdelávanie
Primárne vzdelávanie
Vedľajšie služby v školstve (ZŠS)
SPOLU

Rozpočet
(v EUR)
44.900,00
163.001,00
152.330,00
2,00
14.000,00
162.500,00
0,00
28.200,00
2.500,00
25.000,00
102.100,00
694.533,00

Skutočnosť
(v EUR)
35.300,00
21.068,32
43.688,93
0,00
10.869,30
19.512,96
0,00
22.742,00
1.754,00
23.935,09
100.902,39
279.772,99

Plnenie
(v %)
78,62
12,93
28,68
0,00
77,64
12,01
0,00
80,65
70,16
95,74
98,83
40,28

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zakúpenie osobných automobilov
Z rozpočtovaných 35.300,00 EUR na kúpu dopravných prostriedkov bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2016 v sume 35.300,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie (vlastné zdroje obce
Podbrezová).
b) Rekonštrukcia chodníka a odstavných plôch na sídlisku Štiavnička
Z rozpočtovaných 14.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13.082,64
EUR, čo predstavuje 90,23 % čerpanie (vlastné zdroje obce Podbrezová).
c)Autobusová zastávka Štiavnička- nákup
Z rozpočtovaných 3.100,00 EUR boli skutočne vyčerpané k 31.12.2016 finančné prostriedky vo
výške 3.074,- EUR, čo predstavuje 99,16 % čerpanie (vlastné zdroje obce Podbrezová).
d)Projekt dopravného značenie obce Podbrezová
Z rozpočtovaných 4.800,00 EUR bolo k 31.12.2016 vyčerpaných 3.000,- EUR, čo predstavuje
62,50 % čerpanie (vlastné zdroje obce Podbrezová).
e)Intenz. separovaného komunálneho odpadu
Z rozpočtovaných 25.960,00 EUR boli skutočne vyčerpané k 31.12.2016 finančné prostriedky vo
výške 22.861,33 EUR, čo predstavuje 88,06 % čerpanie ( z toho vlastné zdroje obce Podbrezová
predstavujú sumu 2.223,33 EUR a dotácia z Recyklačného fondu bola 20.638,00 EUR).
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f) Zakúpenie odpadových nádob
Na zakúpenie 1100 l nádob (suma 5.367,60 EUR) v rámci odpadového hospodárstva obce boli
využité rozpočtované prostriedky z vlastných zdrojov na 99,96 %.
g) Nákup multifunkčného stroja
Za účelom údržby verejných priestranstiev obce Podbrezová bol zakúpený multifunkčný stroj vo
výške 11.819,- EUR. Na jeho nákup bolo v rozpočte obce vyčlenených 12 tis. EUR z vlastných
zdrojov.
h) Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Lopeji
Z rozpočtovaných 11.000,- EUR boli k 31.12.2016 skutočne vyčerpané finančné prostriedky
v sume 10.869,30 EUR, čo predstavuje 98,81 % čerpanie (vlastné zdroje obce Podbrezová).
ch) Nákup prevádzkového stroja - schodolez
Pre prípad potreby zdravotného strediska bol zakúpený schodolez vo výške 4.125,- EUR, čo
predstavuje 100 %-né čerpanie rozpočtovaných prostriedkov z vlastných zdrojov obce.
i) Rekonštrukcia bezbariérových WC – detské ambulancie
Z rozpočtovaných 3.550,- EUR bolo k 31.12.2016 vyčerpaných 3.526,64 EUR, čo predstavuje
99,34 % čerpanie (vlastné zdroje obce Podbrezová).
j) Oddychová zóna sídl. Štiavnička - altánok
Z rozpočtovaných 7.800,- EUR boli k 31.12.2016 skutočne vyčerpané prostriedky v sume
7.711,32 EUR, čo predstavuje 98,86 % čerpanie (z toho vlastné zdroje obce Podbrezová
predstavujú sumu 2.711,32 EUR a transfer zo Slovenskej agentúry životného prostredia bol
5.000,- EUR).
k) Projektová dokumentácia DS Lopej
Z rozpočtovaných 22.800,- EUR bolo k 31.12.2016 vyčerpaných 22.742,- EUR, čo predstavuje
99,75 % čerpanie z vlastných zdrojov obce Podbrezová.
l) Rekonštrukcia tried Základná škola
Z rozpočtovaných 25 tis. EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 23.935,09 EUR, čo
predstavuje 95,74 % čerpanie, celkový výdaj bol z vlastných zdrojov obce Podbrezová.
m) Rekonštrukcia Školskej jedálne Kolkáreň vrátane projektovej dokumentácie a dovybavenia
Na uvedenú rozsiahlu akciu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 92.187,55 EUR,
z toho z peňažného fondu obce boli zapojené finančné prostriedky minulých rokov vo výške
30.247,61 EUR a z rozpočtovaných prostriedkov obce z roku 2017 bolo čerpané 61.939,94 EUR.
3.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet k 31.12.2016
700,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Rozpočet k 31.12.2016
511.081,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
512.979,21 EUR

% čerpania
100,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 511.081,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 510.904,21 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Rozpočtová organizácia v roku 2016
použila aj získané mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacej zmluvy vo výške
2.075,- EUR.
Bežné výdavky – základná škola
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Základná škola Podbrezová z rozpočtovaných bežných výdavkov 479.787,00 EUR čerpala
k 31.12.2016 prostriedky vo výške 479.610,63 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie. Okrem
uvedených rozpočtových prostriedkov základná škola použila aj mimorozpočtové zdroje získané
zo sponzorstva vo výške 2.075,- EUR a to na účel určený v darovacej zmluve.
Dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva predstavujú sumu
453.810,74 EUR, v tom:
- dotácia zo ŠR na normatívne prostriedky vo výške 406.300,00 €,
- dotácia zo ŠR na nenormatívne prostriedky vo výške 47.262,00 €
- dotácia zo ŠR z roku 2015 – dopravné žiakov vo výške 248,74 EUR.
V roku 2016 nevyčerpala základná škola nenormatívne finančné prostriedky – dopravné žiakov
vo výške 175,80 EUR a odviedla ich do 31.12.2016 zriaďovateľovi.
Z rozpočtu obce Podbrezová čerpala rozpočtová organizácie finančné prostriedky vo výške
15.028,94 EUR. Z vratiek získaných z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015
boli čerpané prostriedky v sume 1.660,28 EUR. Na zabezpečenie prevádzky základnej školy boli
použité aj finančné prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia prijala od fyzických a právnických
osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací
proces vo výške celkom 9.286,47 EUR.
Bežné výdavky – školský klub detí
V školskom klube detí z rozpočtovaných bežných výdavkov 31.294,- EUR čerpali k 31.12.2016
finančné prostriedky vo výške 31.293,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie
Rozpočet k 31.12.2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nečerpala.
Poznámka: Podrobné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce Podbrezová k 31.12.2016 je
Prílohou č. 2 a podrobné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ZŠ K. Jarunkovej, Kolkáreň 7/12,
Podbrezová je Prílohou č. 3 Záverečného účtu obce Podbrezová za rok 2016.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z. z.
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie.
Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu
obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce,
pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.
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V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z .z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou obce zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný
alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohla obec zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch
bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR,
z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z. z.),
nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie
byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2016 bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet mohla obec zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet
sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných
prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými
zdrojmi financovania. Pre rok 2016 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka v EUR :
Schválený
rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET
príjmy
výdavky
Prebytok
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
príjmy
výdavky
Schodok ( - )
FINANČNÉ OPERÁCIE
príjmové
výdavkové
Zostatok fin. operácií

Príjmy
Výdavky
Prebytok+/schodok Bežné príjmy-bežné výdavky
Kapitálové
príjmy
–
kapitálové výdavky
Z finančných operácií
Hospodárenie obce

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1 940 075
1 939 740
335

2 052 309
2 032 776
19 533

1 980 194,03
1 760 596,09
219 597,94

313 012
558 363
245 351

422 062
694 533
272 471

29 854,50
279 772,99
249 918,49

245 016
0
245 016
2 253 087
2 498 103
- 245 016
335
- 245 351

253 638
700
252 938
2 474 371
2 727 309
- 252 938
19 533
- 272 471

30 496,35
0,00
30 496,35
2 010 048,53
2 040 369,08
- 30 320,55
219 597,94
- 249 918,49

245 016
0

252 938
0

30 496,35
175,80

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania
a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce
Podbrezová za rok 2016 je zostatok finančných operácií vo výške 30 496,35 EUR.
Schodok rozpočtu 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 zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 175,80 EUR bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný
- z finančných operácií vo výške 248,74 EUR
- z ďalších peňažných fondov vo výške 30.247,61 EUR.
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Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 175,80 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva (dopravné žiakov) v sume 175,80 EUR,
ktoré je možné použiť v nasledujúcom 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 30.496,35 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30.496,35 EUR.
Celkový výsledok hospodárenia obce Podbrezová za rok 2016 je 0,- EUR po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 175,80 EUR.
Tvorba rezervného fondu obce Podbrezová za rok 2016 predstavuje 0,- EUR, nakoľko obec
nedosiahla prebytok rozpočtu zistený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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 (uznesenie)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
247.160,62
3.198,98
0
0
0
0
0
250.359,60

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.
Fond peňažný
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

Suma v EUR
262.357,78
28.790,79
0
0
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Úbytky - použitie peňažného fondu (uznesenie)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

0
30.247,61
0
260.900,96

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky – prídel do sociálneho fondu
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
2.360,39
6.601,53
2.603,68
3.340,00
360,00
2.658,24

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

3.744.584,28

3.797.528,52

Neobežný majetok spolu

2.742.476,02

2.859.566,35

1.108,59

804,59

1.914.843,43

2.032.237,76

Dlhodobý finančný majetok

826.524,00

826.524,00

Obežný majetok spolu

979.761,12

927.252,83

7.986,46

11.736,61

389.408,53

364.005,37

0

0

14.747,35

13.910,73

567.618,78

537.600,12

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

22.347,14

10.709,34

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.744.584,28

3.797.528,52

Vlastné imanie

3.050.898,90

3.137.588,01

19.579,83

19.579,83

0,00

0,00

3.031.319,07

3.118.008,18

74.974,84

86.614,59

13.700,00

11.200,00

248,74

175,80

2.360,39

2.658,24

58.665,71

72.580,55

0,00

0,00

618.710,54

573.325,92

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v
EUR
1.394,65
38.663,79
23.153,76
4.256,84
175,80
0,00
0,00
18.969,75
86.614,59

z toho v lehote
splatnosti

1.394,65
38.663,79
23.153,76
4.256,84
175,80
0,00
0,00
18.969,75
86.614,59

z toho po
lehote
splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec Podbrezová k 31.12.2016 neprijala na plnenie svojich úloh žiadne návratné zdroje
financovania.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Podbrezová v roku 2016 nebola zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec Podbrezová v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie - Účelové určenie dotácie

Občianske združenie Podbrezovské
Slniečko – bežné výdavky na podporu
podujatí v ZŠ Podbrezová
Rímskokatolícka cirkev farnosť Lopej bežné výdavky na stavebné úpravy oporného
múru okolo kostola
Občianske združenie Florbalový klub
Brezno – bežné výdavky na zabezpečenie
prezentácie účasti na športových podujatiach
ŽP Šport, a.s. Podbrezová – Futbalový
oddiel detí a mládeže - na zabezpečenie
prezentácie účasti na športových podujatiach
ŽP Šport, a.s. Podbrezová – Kolkársky
oddiel ženy - na zabezpečenie prezentácie
účasti na športových podujatiach
ŽP Šport, a.s. Podbrezová – Kolkársky
oddiel mládeže a dorastu - na zabezpečenie
prezentácie účasti na športových podujatiach
ŽP Šport, a.s. Podbrezová – Obecná liga v
kolkoch - na zabezpečenie záverečného
vyhodnotenia Obecnej ligy v kolkoch –
súťažný ročník 2015/2016
Občianske združenie Tenisový klub
Podbrezová – bežné výdavky na športovú
činnosť tenisového klubu Podbrezová
Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu Podbrezová – bežné
výdavky na zabezpečenie pretekov LRÚ
o pohár starostu obce Podbrezová
Fotoklub Granus – bežné výdavky na
činnosť Fotoklubu Granus
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska Podbrezová – Štiavnička – bežné
výdavky na činnosť dôchodcov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých fin.
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1.500,00 EUR

1.500,00 EUR

0,00 EUR

1.500,00 EUR

1.500,00 EUR

0,00 EUR

350,00 EUR

350,00 EUR

0,00 EUR

350,00 EUR

350,00 EUR

0,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

0,00 EUR

350,00 EUR

350,00 EUR

0,00 EUR

150,00 EUR

150,00 EUR

0,00 EUR

500,00 EUR

500,00 EUR

0,00 EUR

500,00 EUR

500,00 EUR

0,00 EUR

400,00 EUR

400,00 EUR

0,00 EUR

750,00 EUR

750,00 EUR

0,00 EUR
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K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Podbrezová má osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.ObU-BR-OZP-2013/01680-2,
vznik oprávnenia 5.3.2013. Predmetom podnikania je:
- reklamné a marketingové služby.
Obec Podbrezová v roku 2016 túto podnikateľskú činnosť nevykonávala.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
Základná škola: - účel
Primárne vzdelávanie (od
zriaďovateľa)
Nižšie sekundárne vzdelávanie
(od zriaďovateľa)
Školský klub detí (od
zriaďovateľa)
vlastné príjmy ZŠ a ŠKD

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

3.075,96 EUR

3.075,96 EUR

0,00 EUR

11.952,98 EUR

11.952,98 EUR

0,00 EUR

28.764,00 EUR

28.764,00 EUR

0,00 EUR

13.891,05 EUR

13.891,05 EUR

0,00 EUR
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola vrátane vratiek
z RZZP

455.471,02 EUR

455.295,22 EUR

175,80 EUR

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu,
transferu

Poskytovateľ

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad B.
Bystrica
ÚPSVaR Brezno
ÚPSVaR Brezno
ÚPSVaR Brezno

BT úsek matrík
BT hlásenie pobytu
BT register adries
BT životné prostredie
BT pre 5-ročné deti
MŠ
BT prídavky na dieťa
BT osobitný príjemca
BT hmotná núdza
BT podpora
ÚPSVaR Brezno
zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR BT voľby do NR SR
Slov.agentúra životného KT oddychová zóna
prostredia
sídl. Štiavnička
BT = bežný transfer, KT = kapitálový transfer

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

6.307,51 EUR
1.308,45 EUR
23,40 EUR
370,86 EUR

6.307,51 EUR
1.308,45 EUR
23,40 EUR
370,86 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

5.425,00 EUR

5.425,00 EUR

0,00 EUR

738,66 EUR
43,16 EUR
5.968,88 EUR

738,66 EUR
0,00 EUR
43,16 EUR
0,00 EUR
5.328,64 EUR 640,24 EUR

24.277,86 EUR

24.277,86 EUR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0,00 EUR

3.478,40 EUR

2.943,13 EUR 535,27 EUR

5.000,00 EUR

5.000,00 EUR

0,00 EUR

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Podbrezová neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Podbrezová neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ

BBSK

Účelové určenie transferu

Slávnosť sv. Juraja

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

2.053,00 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

2.053,00 EUR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0,00 EUR

Finančné prostriedky poskytnuté BBSK boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorenej zmluvy.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

V Podbrezovej, 16.05.2017
Vypracovala:
Ing. Janka Belková
ekonóm obce

Predkladá:
Mgr. Ladislav Kardhordó
starosta obce Podbrezová
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