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Záverečný účet Obce Habovka 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 prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č.75/2015.
Bol zmenený trikrát :
- prvá zmena schválená dňa 26.02.2016 uznesením č. 4/2016
- druhá zmena schválená dňa 31.08.2016 uznesením č. 41/2016
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2016
rozpočtovým opatrením č. 1/2016
Rozpočet obce Habovka k 31.12.2016
Rozpočet obce v €

schválený

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

904.297,00
874.316,00
29.981,00

schválený po
poslednej zmene
1.102.816,59
1.095.411,65
7.404,94

Bežné príjmy
Bežné výdavky školstvo prevod
Bežné výdavky obce
Prebytok bežného rozpočtu

744.268,00
454.957,00
251.359,00
37.952,00

898.115,29
493.688,05
299.105,60
105.321,64

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky školstvo prevod
Kapitálové výdavky obce
Prebytok a schodok
kapitálového rozpočtu

160.029,00
0,00
88.000,00
72.029,00

85.685,30
0,00
222.618,00
-136.932,70

z toho :

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0,00
80.000,00
-80.000,00

119.016,00
80.000,00
39.016,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Schválený rozpočet
2016
904.297,00

Rozpočet
k 31.12.2016
1.102.816,59

Skutočnosť
k 31.12.2016
1.025.323,88

% plnenia
92,97
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Schválený rozpočet
2016
391.650,00

Rozpočet
k 31.12.2016
495.700,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
485.545,51

% plnenia
97,95

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 450.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 440.745,77 €, čo predstavuje plnenie
97,94 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 24.046,26 €, čo je
98,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 9.762,60 €, dane zo stavieb boli vo
výške 14.219,45 € a dane z bytov vo výške 64,21 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností vo výške 114,59 €.
c) Daň za psa
d) Daň za už. verejného
priestranstva
e) Daň za ubytovanie
f) Poplatok za kom.
odpad a DSO

rozpočet

600.00 € plnenie

575,00 € % pln.

95,83

600,00 € plnenie 363,00 € % pln. 60,50
rozpočet
rozpočet 6.000,00 € plnenie 5.983,00 € % pln. 99,72
rozpočet 14.000,00 € plnenie 13.832,48 € % pln.

98,80

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet
2016
7.338,00

Rozpočet
k 31.12.2016
11.761,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
9.848,61

% plnenia
83,74

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4.138,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4.119,11 €, čo je
99,54 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 3.300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3.265,50 €, čo je
98,95 % plnenie. Z toho matrika 2.150,50 €, obec 1.115,00 €.
Príjmy tvoria správne poplatky za matriku a stavebný úrad.
c) Pokuty
Z rozpočtovaných 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 148 €, čo je 98,67 %
plnenie.
d) Poplatky a platby za služby
Z rozpočtovaných 4.173,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2.316,00 € čo je
55,50 % plnenie. Ide o príjmy za odpadové nádoby 227,88 €, poplatok za dom smútku
42,00 €, cintorínsky poplatok 18,00 €, rozhlasové relácie 330,00 €, predaj elektroodpadu
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a železného šrotu 506,22 €, predaj monografie 160,00 €, recyklačný fond 869,00 €,
znečisťovanie ovzdušia 144,00 €, príjem za dopravu minulé roky 18,90 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy a vratky:
Schválený rozpočet
2016
10,00

Rozpočet
k 31.12.2016
1.913,02

Skutočnosť
k 31.12.2016
1.912,87

% plnenia
99,99

V ostatných príjmoch sú zahrnuté úroky z vkladov z účtov obce rozpočet vo výške 15,00 €
plnenie 14,85 € čo predstavuje 99 % plnenie a vratka z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia 1.898,02 €, rozpočet 1.898,02 € čo predstavuje 100 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Schválený rozpočet
2016
345.270,00
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rozpočet
k 31.12.2016
379.396,88

Skutočnosť
k 31.12.2016
377.989,50

% plnenia
99,63

Poskytovateľ
Suma v €
Účel
Ministerstvo vnútra SR
454,41 Prenesený výkon št. správy EO
Ministerstvo vnútra SR
4.103,17 Matrika
Krajský stavebný úrad
1.280,61 Spoločný stavebný úrad
KU Žilina
59,49 Prenesené kompetencie doprava
OU odbor školstva Žilina
340.267,00 Prenesené kompetencie ZŠ
OU odbor školstva Žilina
2.982,00 Vzdelávacie poukazy
OU odbor školstva Žilina
816,20 Transfer na školské učebnice
OU odbor školstva Žilina
2.821,00 Príspevok pre MŠ
KU ŽP Žilina
128,80 Prenesené komp. živ. prostredie
ÚPSVaR Námestovo
2.880,45 Stravné pre deti v HN
KŠU Žilina
1.703,00 Sociálne znevýhodnené deti
ÚPSVaR Námestovo
547,80 Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Námestovo
9.360,98 Aktivačná činnosť
OU Námestovo
315,40 Transfer CO
OU Námestovo
643,83 Transfer na voľby
ÚPSVaR Námestovo
158,48 Rodinné prídavky
ŽSK
800,00 Transfer letný tábor deti
ŽSK
200,00 Transfer na Vidiečanovu Habovku
Ministerstvo vnútra SR
18,60 Pren. výkon št. správy register adries
Nadácia Kia Motors
3.000,00 Grant na obnovu pamätníkov
OU odbor školstva Žilina
3.457,20 Transfer – lyžiarsky výcvik
DHZ
1.991,08 Transfer – DHZ Habovka
Spolu:
377.989,50

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet
2016

Rozpočet
k 31.12.2016

160.029,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

85.685,30

% plnenia
94,14

80.667,60

a) Príjem z predaja pozemkov a hmotných a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 1.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 302,30 €, čo
predstavuje 30,23 % plnenie.
b) Granty a transfery
Obec v roku 2016 dostala nasledovné kapitálové transfery
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo financií

Suma v €
Účel
73.365,30 Obnova verejného osvetlenia
7.000,00 Rekonštrukcia kotolne OcÚ spojená
s výmenou plynových kotlov
80.365,30

Spolu:
5) Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet
2016
0,00

Rozpočet
k 31.12.2016
119.016,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia
27,35

32.553,94

6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Schválený rozpočet
2016
0,00

Rozpočet
k 31.12.2016
9.344,39

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia
393,88

36.805,85

3. Rozbor plnenia výdavkov obce za rok 2016 v €
Schválený rozpočet
2016
874.316,00

Rozpočet
k 31.12.2016
1.095.411,65

Skutočnosť
k 31.12.2016
1.003.769,72

% plnenia
91,63

1) Bežné výdavky obec :
Schválený rozpočet
2016
251.359,00

Rozpočet
k 31.12.2016
299.105,60

Skutočnosť
k 31.12.2016
238.400,12

% plnenia
79,70
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v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 -Výdavky verejnej
správy
0112- Obecný kontrolór
+ audit
0133 - Matrika
0160 - Voľby
0170 - Úroky z úveru
0220 - Civilná ochrana
0320 - Ochrana pred
pož.
0421- Pozemkové
úpravy
0451 - Cestná doprava
0473 - Cestovný ruch
0510 - Nakladanie s
odpadmi
0620 -Rozvoj obce
0640 - Verejné
osvetlenie
0810 - Rekreačné
a športové služby prísp.
0820 – Ostatné kultúrne
služby a knižnica
a ostatné
0830 - Vysielacie
a vydavateľské služby
0840 - Dom smútku,
cintorín
0911 - Vzdelávanie predškolská výchova
0912 - Vzdelávanie základné vzdelanie
0950 - Transfery CVČ
0960 - Vzdelávanie školské stravovanie
1020 – 1040 Sociálne
zabezpečenie
Spolu:

Schválený
rozpočet 2016
134.194,00

Rozpočet
k 31.12.2016
155.526,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
135.377,65

% plnenia

5.370,00

5.370,00

3.712,66

69,14

4.080,00
0,00
800,00
0,00
3.380,00

4.748,80
819,00
800,00
340,00
7.050,00

4.131,79
643,83
533,69
332,90
3.518,82

87,01
78,61
66,71
97,91
49,91

15.000,00

15.000,00

3.648,00

24,32

8.000,00
6.500,00
16.000,00

8.000,00
6.500,00
18.520,00

3.623,46
5.000,00
17.400,00

45,29
76,92
93,95

24.885,00
6.300,00

26.788,00
12.000,00

19.225,68
11.200,94

71,77
93,94

10.000,00

11.195,00

10.803,12

96,50

6.200,00

14.168,00

9.469,46

66,84

1.500,00

1.700,00

149,84

8,81

450,00

700,00

353,94

50,56

200,00

200,00

163,77

81,89

1.000,00

1.100,00

602,87

54,81

0,00
4.000,00

0,00
3.570,80

0,00
3.770,32

0,00
105,59

3.500,00

5.010,00

4.737,28

94,56

251.359,00

299.105,60

238.400,12

79,70

87,05

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 79.745,60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 74.239,74 €, čo
je 93,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, poslancov
a obecného kontrolóra.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 32.697,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 29.451,03 €, čo
je 90,07 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 158.822,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 109.814,63 €,
čo je 69,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a
ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 27.040,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 24.361,03 €, čo
predstavuje 90,09 % čerpanie. Transfery boli poskytnuté na stavebný úrad prenesené
kompetencie, príspevky pre organizácie ktorými sme členmi, transfer občianskym
združeniam, transfer pre centrá voľného času.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2015 čerpala krátkodobý úver - 80.000,00 €, ktorého splatnosť bola do
31.10.2016 na predfinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Habovka. Splatený
bol dňa 06.10.2016. Úroky z úveru boli v rozpočtovom roku 2016 vo výške 533,69 €.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet
2016
88.000,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Nákup pozemkov
Výmena kotlov a rekonš.
kotolne a záchodov
Nákup osobného
automobilu
Chodníky a priechody
Výstavba šatní TJ
Spolu

Rozpočet
k 31.12.2016
222.618,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia
74,30

165.420,81

Schválený
rozpočet 2016
0,00
0,00

Rozpočet
k 31.12.2016
12.000,00
14.000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
3.366,72
13.772,59

%
plnenia
28,06
98,38

0,00

20.000,00

8.333,20

41,67

85.000,00
3.000,00
88.000,00

173.618,00
3.000,00
222.618,00

136.948,30
3.000,00
165.420.81

78,88
100,00
74,30

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet
2016

Rozpočet
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

80.000,00
80.000,00
80.000,00
100,00
Doplatený úver z roku 2015, ktorý obec použila na predfinancovanie prostriedkov
z Ministerstva hospodárstva pri obnove verejného osvetlenia.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet
2016
454.957,00

Rozpočet
k 31.12.2016
493.688,05

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia
105,32

519.948,79

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola rozpočet schválený vo výške 329.909,00 €.
Materská škola: rozpočet schválený vo výške 76.998,00 € - materská škola orig.
kompetencie, príspevok na predškolákov zo ŠR, mimorozpočtové - rodičovské príspevky.
Školský klub: rozpočet schválený vo výške 13.950,00 € - čerpanie na originálne
kompetencie,čerpanie zo štátneho rozpočtu, čerpanie mimorozpočtové.
Školská jedáleň: rozpočet schválený vo výške 34.100,00 € čerpanie na originálne
kompetencie, mimorozpočtové.
Čerpanie rozpočtu za ZŠ s MŠ v roku 2016 bolo v celkovej výške - 519.948,79 €.
Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet
2016
0,00

Rozpočet
k 31.12.2016
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,00
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
912.102,34

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

875.296,49

bežné príjmy RO

36.805,85

758.348,91

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

238.400,12

bežné výdavky RO

519.948.79

153.753,43
80.667,60

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

80.667,60

kapitálové príjmy RO

0,00

165.420,81

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

165.420,81

kapitálové výdavky RO

0,00

-84.753,21
+69.000,22

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

34.705,49

Výdavky z finančných operácií

80.000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-45.294,51
1.027.475,43
1.003.769,72
23.705,71
836,19
22.869,52

Príjmy z finančných operácií boli upravené oproti výkazu FIN 1-12 o sumu 2.151,55 €. Jedná
sa o príjmy nezaradené do rozpočtu. Podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písmena a) a b) zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov obec hospodárila v rozpočtovom roku s prebytkom vo
výške 69.000,22 €.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, vylučujeme: nevyčerpané prostriedky v rozpočtovej
organizácii ZŠ s MŠ Habovka vo výške 836,19 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcich
rokoch.
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2016 = 190.120,11 €
Zostatok vo fonde rezerv a rozvoja
= - 164.979,51 €
Sociálny fond
= - 1.434,89 €
Vylúčené prostriedky ZŠ s MŠ – vrátenie a použitie v roku 2017 = 836,19 €
Zostatok
22.869,52 €
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Zostatok finančných prostriedkov navrhujeme vrátiť do rezervného fondu a budú použité na
financovanie kapitálových výdavkov Obce Habovka.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:
Náklady
569.489,93
Výnosy
685.515,13
Výsledok hospodárenia pred zdanením
116.025,20
Splatná daň z príjmov
2,49
Výsledok hospodárenia po zdanení
116.022,71

€
€
€
€
€

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma €

ZS k 1.1.2016

74.149,50
119.015,95

Prírastky z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky – použitie rezervného fondu

-28.185,94

Spolu rezervný fond

164.979,51

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2016

2.575,60

Prírastky - povinný prídel - 1 % - zaslané na účet

1.152,94

aj predchádzajúce rozpočtové roky
Úbytky - závodné stravovanie

793,08

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

1.500,57
1.434,89

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 odst. 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
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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 založeným právnickým osobám, príspevková organizácia
Obec v roku 2016 nemala žiadnu príspevkovú organizáciu
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

-3-

MV SR

Transfer na prenesené
kompetencie - škola
Transfer na matriku

OU Námes.

Transfer-evidencia obyvateľstva

KSU ZA

Transfer na stavebný úrad

KÚ ŽP ZA

Transfer na životné prostredie

KÚ dopr.

Transfer na dopravu

UPSVaR

Transfer - stravné deti HN

OU Námes.

OU ZA

340.267,00

340.267,00 -

4.103,17

4.103,17 -

454,41

454,41

1.280,61

1.280,61

128,80

128,80

59,49

59,49

2.880,45

2.880,45

Transfer na voľby

643,83

643,83

UP Námes.

Transfer na školské potreby

547,80

547,80

UP Námes.

Transfer na aktivačnú činnosť

9.360,98

9.360,98

OU ZA

Transfer na soc. znevýh. deti

1.703,00

1.703,00

UPSVaR

Transfer na rodinné prídavky

158,48

158,48

OU ZA

Transfer na vzdelávacie poukazy

2.982,00

2.982,00

OU ZA

Transfer pre MŠ

2.821,00

2.821,00

OU ZA

Transfer na školské učebnice

816,20

816,20

OU Námest

Transfer - odmena skladníka CO

315,40

315,40

OU Námes.

Register adries

18,60

18,60

OU ZA

Transfer na lyžiarsky výcvik

3.457,20

3.457,20

DPO - BA

Transfer DHZ Habovka

1.991,08

1.991,08

MH SR

Kapitálový transfer – obnova
verejného osvetlenia

73.365,30

73.365,30

447.354,72

447.354,72

Spolu
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C. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016
-3-

-4-

10.000,00

10.000,00

OZ Habovský kardan - bežné výdavky

200,00

200,00

OZ – FS Bučník

500,00

500,00

70,80

70,80

10.770,80

10.770,80

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

CVČ Trstená a Spojená škola internátna
Spolu:

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.2/2007
o dotáciách.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

2.911.877,53

2.908.445,31

0,00

0,00

2.733.642,12

2.730.209,90

Dlhodobý finančný majetok

178.235,41

178.235,41

Obežný majetok spolu

210.786,56

194.666,08

0,00

0,00

4.540,76

2.428,47

202.371,05

190.120,11

3.874,75

2.117,50

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

986,69

2.790,58

Náklady budúcich období

986,69

2.790,58

Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčt medzi subjektami ver.správy.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

Vlastné zdroje krytia majetku

KZ k 31.12.2016

938.830,95

1.057.259,89

854.405,95

941.237,18

Výsledok hospodárenia

84.425,00

116.022,71

Záväzky

99.499,99

32.939,66

Rezervy

1.860,00

1.500,00

Zúčtovanie so subjektami ver. správy

6.630,00

1.433,68

Dlhodobé záväzky

1.075,03

1434,89

Krátkodobé záväzky

9.933,07

28.571,09

80.001,89

0,00

Časové rozlíšenie

2.085.319,84

2.015.702,42

Vlastné imanie a záväzky

3.123.650,78

3.105.901,97

Z toho :
Nevysp. výsledok hosp. z min.rokov

Z toho :

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

Postup odpisovania:
V roku 2015 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa
zákona o účtovníctve. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa zákona 595/2003 o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
0,00 €
- voči bankám
- voči dodávateľom
2.879,83 €
- voči štátnemu rozpočtu
0,00 €
- voči zamestnancom
4.542,70 €
- voči poisťovniam
3.714,96 €
767,20 €
- voči daňovému úradu
- iné záväzky
0,00 €
- nevyfakturované dodávky
0,00 €
V Habovke dňa: 17.05.2017
Vypracoval: Ing. Lucia Klimeková
JUDr. Alojz Lajčin
starosta obce
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k návrhu Záverečného účtu obce Habovka
za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Habovka za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prebytok rozpočtu v sume 22.869,52 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
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