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Záverečný účet  
Obce Turany nad Ondavou  

za rok 2016 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016  
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Turany nad Ondavou bol rozpočet 

obce na rok 2016. 
Obec Turany nad Ondavou na rok 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. Bežný  rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet 
a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu 
a rozpočtu finančných operácií bol vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok 
hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových 
finančných operácií) bol rozpočtovaný ako prebytkový. 
 
Hospodárenie obce Turany nad Ondavou sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol  schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2015 
Rozpočet mesta bol zmenený jedenkrát. 
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 

11.12.2016.  
 
Rozpočet obce Turany nad Ondavou po zmenách k 31.12.2016 
 

 Rozpočet v € 
Príjmy celkom 299 606 
z toho :  
Bežné príjmy 294 617 
Kapitálové príjmy 4 690 
Finančné operácie príjmové 299 
Výdavky celkom 299 186 
z toho :  
Bežné výdavky 287 051 
Kapitálové výdavky 6 135 
Finančné operácie výdavkové 6 000 
Rozpočet obce za rok 2016  + 420 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v  €  
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

299 606 287 398  95,93 % 
 
A) Bežné príjmy za rok 2016 v € 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

294 617 282 409 95,86 % 
 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

124 843                   131 536               105,36 % 
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 V zmysle   § 2 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane platenej fyzickými 
osobami vybranej daňovými úradmi v príslušnom rozpočtovom roku je vo výške 70,00 % 
príjmov rozpočtu obcí. Tento podiel obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb do 1. januára 
roku 2012 bol 70,3 %, v roku 2013 bol 65,40 %, v roku 2014 bol 67,00 % a v roku 2015 bol 
68,5 %. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam finančná správa (daňový úrad) podľa 
kritérií, ktoré ustanovila vláda SR nariadením 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 115 583 € výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 122 771 €, čo predstavuje plnenie na 
106,22 %.  

Na základe východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR bola výška 
podielových daní na rok 2016 zverejnená dňa 30.11.2015 pre obec Turany nad Ondavou             
vo výške  115 583. V skutočnosti obci Turany nad Ondavou boli poukázané podielové dane zo 
ŠR SR vo výške  122 770,83 €, čo oproti zverejnenej prognóze MF SR  je viac  o 7 187,83 €. 
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Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2009 - 2016

Bežné príjmy
Podielové dane

 
Roky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bežné 
príjmy 236 324 218 146 193 834 190 642 197 341 208 366 214 766 283 665 

Podielov
é dane 107 200 85 718 87 455 85 718 88 941 99 714 107 300 122 771 
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b) Daň z nehnuteľností 
 Pri dani z majetku ide o príjmy od právnických a fyzických osôb na základe VZN  
č. 2/2015. 
Z rozpočtovaných 6 600 € bol skutočný príjem vo výške 6 051 €, čo je 91,68 % plnenie. Príjmy 
dane z pozemkov boli vo výške 1 898 €, dane zo stavieb boli vo výške 4 153 € a dane z bytov 
vo výške 0 €.  
 

 Dane za špecifické služby 
Ide o dane vyberané od fyzických a právnických osôb  
 

c) Daň za psa  
 Pri dani z majetku ide o príjmy od právnických a fyzických osôb na základe VZN  
č. 4/2015. 
Z rozpočtovaných 190 € bol skutočný príjem v sume 205 €, čo je 107,89 % plnenie.  
 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva  
Táto položka rozpočtovaná nebola.  
 
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Pri dani z majetku ide o príjmy od právnických a fyzických osôb na základe VZN  
č. 3/2015. 
Z rozpočtovaných 2 470 € bol skutočný príjem v sume 2 509 €, čo je plnenie na 101,58 % .  
 
f) Sankcie uložené v daňovom konaní 
Táto položka rozpočtovaná nebola.  
 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
11 535 12 663 109,78 % 

 
Príjmy obecného úradu 
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 2 335 € bol skutočný príjem vo výške 2 865 €, čo je 122,70 % plnenie. Ide 
o príjem z prenajatých príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. Príjem z prenájmov 
majetku mesta je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.  

 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 1 750 € bol skutočný príjem vo výške 1 529 €, čo je  87,37 % plnenie. 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 190 € bol skutočný príjem vo výške 208 €, čo je 109,47 % plnenie.  
Pokuty a penále za porušenie predpisov 

Rozpočtované neboli. 
Za predaj výrobkov a služieb 

Z rozpočtovaných 1 560 € bol skutočný príjem 1 321 €, čo je  84,68 % plnenie. Ide o príjem za 
relácie v obecnom rozhlase, za školné, zápisné  a ostatný predaj výrobkov a služieb.  
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 

Rozpočtované neboli. Ide o príjem za znečisťovanie ovzdušia.   
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c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 
 Oproti rozpočtovaným  1 € bol skutočný príjem 1 €, čo je plnenie na  100,00 % . Jedna sa 
o príjmy z účtov finančného hospodárenia. 
 
d) Iné nedaňové príjmy 
 Rozpočtované neboli. 
  
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA OBCE TURANY NAD ONDAVOU – originálne 
zariadenia s právnou subjektivitou (Materská škola,  Školská jedáleň, Školský klub 
detí pri základnej škole) 
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Tieto príjmy rozpočtované neboli.  
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Tieto príjmy boli rozpočtované  v sume 961 €, čo v porovnaní so skutočným príjmom 350 € je 
plnenie na 36,42%. Ide o príjem za zápisné materská škola v sume 220 € a zápisné 
školský klub v sume 130 €. 
c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 
Tieto príjmy rozpočtované neboli.  
d) Iné nedaňové príjmy  
Tieto príjmy boli rozpočtované v sume 489 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie v porovnaní so 
skutočným príjmom, ktorý je v sume 489 €. Ide hlavne o príjmy z dobropisov za elektrickú 
energiu. 
 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA OBCE TURANY NAD ONDAVOU – prenesené 
kompetencie (Základná škola.) 
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 
d) Iné nedaňové príjmy 
Na týchto položkách neboli rozpočtované ani dosiahnuté vlastné príjmy. 
 
3) Bežné príjmy - bežné granty a transfery: 
 
Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
158 239 138 210 87,34 % 

 
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

Mesto Stropkov 
1. MV SR 139 Výkon štátnej správy na úseku hlásenia 

pobytu občanov a registra obyvateľov SR 
2. MV SR  36 Výkon štátnej správy na úseku starostlivosti 

o životné prostredie 
3. MV SR 1 899 Výkon štátnej správy na úseku matriky 
4. Okresný  úrad Stropkov 1 144 Dotácia na voľby do NR SR 
5. Okresný  úrad Stropkov 367 Dotácia na doplňujúce komunálne voľby 
 6. ÚPSVaR 26 154 Aktivačné práce - VPP 
 7. ÚPSVaR 290 Malé obecné služby(MOS) 
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8. Okresný úrad Prešov, odbor 
školstva 

706 Účelový príspevok pre MŠ na výchovu 
a vzdelávanie pre deti rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky 

9. ÚPSVaR 858  Hmotná núdza – stravné MŠ 
10. ÚPSVaR 149  Hmotná núdza – školské potreby ZŠ  
11. Okresný úrad Prešov, odbor 

školstva 
101 873 Normatívne finančné prostriedky na 

prenesený výkon štátnej správy pre 
základné školy  

12. Okresný úrad Prešov, odbor 
školstva 

761 Účelové finančné prostriedky na úhradu 
cestovných nákladov na dopravu žiakov 

13. Okresný úrad Prešov, odbor 
školstva 

654 Účelové finančné prostriedky na 
skvalitnenie podmienok na výchovu 
a vzdelávanie žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  

14. Okresný úrad Prešov, odbor 
školstva 

  402 Účelové prostriedky na vzdelávacie 
poukazy pre záujmové vzdelávanie  

15. Okresný úrad Prešov, odbor 
školstva 

2 778 Účelové finančné prostriedky na odchodné 

 S P O L U   OBEC : 138 210  
 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
4) Kapitálové príjmy:  
 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 
 

% plnenia 

   4 690 4 690 100,00 % 
 
Kapitálové príjmy z predaja majetku obce: 
 
Kapitálové príjmy z predaja majetku obce boli rozpočtované v sume 690 €. Skutočné príjmy 
v sume  690 €  boli dosiahnuté z predaja pozemku  KNC č. 168 vo výmere 669 m2  v cene         
4 EUR za 1 m2  pre p. Černigu Miroslava. Doplatok finančných prostriedkov v sume 690 € bol 
zrealizovaný 25.2.2016 po zápise predávaného pozemku do katastra nehnuteľnosti. Zálohovitá 
platba za pozemok bola uhradená v roku 2015 v čiastke 2 000 €. 
 
a) Príjmy z predaja kapitálových aktív 
Tieto príjmy rozpočtované neboli.  
Ide o príjem za predaj: 1) budov  
                     2) bytov 
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 
Rozpočtované boli v sume 690 €. Zrealizovaný bol odpredaj pozemku pre p. Černigu Miroslava  
v sume 2 690 €  schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.3.2015. V roku 2015 bolo 
uhradených 2 000 € a v roku 2016 bol uhradený doplatok v čiastke 690 €.  
 
c) Granty a transfery 

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované v sume 4 000 €. V roku 2016 obec 
obdržala dotáciu v sume 4 000 € z Prešovského samosprávneho kraja na projekt: 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným 
majetkom investičného charakteru – Posilňovňa.  
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5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
299 299 100,00 

 
a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

Rozpočtované boli v sume 299 €, čo v porovnaní so skutočným príjmom 299 € je 
plnenie na 100 %. Jedna sa o nedočerpanie účelových finančných prostriedkov z roku 
2015, ktoré boli použité na stanovený účel v roku 2016.  
 
Ide o účelové dotácie na: 
Bežné výdavky: 

 Účelové fin. prostr. z odboru školstva pri Okresnom úrade v Prešov na úhradu 
cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 299,08 €. 

 
Kapitálové výdavky: 

 Zostatok účelových finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2015 nebol 
vykázaný. 

 
b) Prevod prostriedkov z peňažných fondov 

Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov t.j. z rezervného fondu nebol 
rozpočtovaný ani realizovaný.  
 

c)  Prijaté úvery 
Položka prijaté úvery v roku 2016 nebola rozpočtovaná. 
   

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v € 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

 299 186 273 523  91,42 % 
 
1) Bežné výdavky: 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
287 051 261 388  91,07 % 

 
v tom :   

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 77 825 71 010  91,24 %
Ochrana 0 0 0,00 %
Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0,00 %
Ekonomická oblasť 0 0 0,00 %
Ochrana životného prostredia 4 500 5 022 111,60 %
Bývanie a občianska vybavenosť 27 298 29 081 106,53 %
Zdravotníctvo 0 0 0,00 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 3 910 3 288  84,09 %
Vzdelávanie  172 653 152 122 88,11 %
Sociálne zabezpečenie 865 865 100,00 %
Spolu 287 051 261 388 91,07 %
 



  

 8 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 142 408 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 117 986 €, čo je 
82,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, 
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva (Materskej školy a Základnej školy 
v Turanoch nad Ondavou.)  
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 49 271 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 48 759 €, čo je    
98,96 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 67 579 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 66 718 €, čo je  
98,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, matriky, aktivačných 
pracovníkov a pracovníkov školstva (Materská škola, základná škola, školský klub, školská 
jedáleň pre MŠ a ZŠ.) 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 27 793 bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 27 750 €, čo 
predstavuje 9,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, matriky, aktivačných 
pracovníkov,  a pracovníkov školstva (Materská škola, základná škola, školský klub, školská 
jedáleň pre MŠ a ZŠ.)  
 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 300 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 vo výške 175 €, čo predstavuje 
58,33 % čerpanie.  
 
 

Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa 
ekonomickej klasifikácie

45,14%

18,65%

25,52%
10,62%

0,07% 610 - mzdy

620 - odvody

630 - tovary

640 - transfery

650 -  splác. úrokov a ost. platby
súvis. s úvermi

 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
6 135 6 135                100,00 % 
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v tom :                    v  € 
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy  0  0  
Ochrana 0 0 0,00 %
Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0,00 %
Ekonomická oblasť 0 0 0,00 %
Ochrana životného prostredia 0 0 0,00 %
Bývanie a občianska vybavenosť 0 0 0,00 %
Zdravotníctvo 0 0 0,00 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 6 135 6 135 100,00 %
Vzdelávanie  0 0 0,00 %
Sociálne zabezpečenie 0 0 0,00 %
Spolu 6 135 6 135 100,00 %
 
Kapitálové výdavky v roku 2016 boli rozpočtované a realizované v sume 6 135 € v oddieli 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo. Kapitálové výdavky boli na rekonštrukciu a modernizáciu 
budovy pre posilňovňu v sume 4 755 € a nákup strojov do posilňovne v sume 1 380 €. Úhrady 
faktúr boli realizované v sume 4 000 € z dotácie Prešovského samosprávneho kraja a v sume    
2 135 € z vlastných finančných prostriedkov obce.  
  
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
6 000                   6   000                100,00 % 

 
V rámci výdavkových finančných operácií ide o splácanie istín z prijatého úveru. K 31.12.2016 
boli splátky istín realizované v zmysle uzatvorenej úverovej zmluvy.  
 
Prehľad splátok prijatého úveru je nasledovný: 

 III. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY   
    

01.7.0 Transakcie verejného dlhu  6 000 EUR 
820 Splácanie istín 6 000 EUR  

 Jedná sa o splácanie úveru zobratého na:   
    
 1.) - na financovanie dokončenia rozostavanej stavby Domu smútku, 

vonkajšie úpravy, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka 
a vnútorné vybavenie Domu smútku. 

  

 Úver z Prima Banky (Dexia Banka) Slovensko a.s.  
v sume 1 000 000 Sk (33 193,92 EUR). Úroková sadzba je 3 mesačný 
EURIBOR + marža banky 1,45 % p.a.. Zabezpečenie úveru je vista 
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve 
k blankozmenke. Čerpanie úveru bolo v roku 2006. 
Posledná splátka úveru je v apríli 2017. 
Zostatok úveru k 31.12.2016 je v sume 1 900,06 €. 

  

 -  v roku 2016 k 31.12. bola splatená istina v sume 6 000,00 €    
 -celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume  

6 000 € 
  

 FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY SPOLU 6 000 EUR  
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) 
hospodárenia za rok 2016 

 
Podľa § 2, písm. b) a c) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy prebytkom rozpočtu 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 rozpočtu obce nie sú finančné operácie.   
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok alebo 
schodok rozpočtu sa zisťuje podľa § 10 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.  
Podľa tohto ustanovenia rozpočet obce sa vnútorne člení na: 
a/  bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“) 
b/  kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) 
c/  finančné operácie 
 Z uvedeného vyplýva, že prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. 

Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný  rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu bol v sume 6 000 €. Kapitálový 
rozpočet nebol rozpočtovaný. Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako 
schodkový. Schodok rozpočtu finančných operácií bol rozpočtovaný v sume 6 000 €. 
Rozpočtovaný schodok finančných operácií bol vysporiadaný prebytkom bežného 
rozpočtu.  

Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol  rozpočtovaný 
v sume 6 121 €.  Bežný rozpočet bol rozpočtovaný s prebytkom 7 566 € a kapitálový rozpočet 
bol rozpočtovaný ako schodkový v sume 1 445 €. Rozpočet finančných operácií bol zostavený 
ako schodkový v sume 5 701 €.  Rozpočtovaný schodok finančných operácií rozpočtu bol 
vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu. 
.  
 
Na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 
2016 boli nasledovné výsledky: 

  

   
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu                                                     282 409,28  EUR 
Výdavky bežného rozpočtu predstavujú sumu                                                  261 387,60 EUR 
Schodok/prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu                                                  +   21 021,68 EUR 
   
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú sumu                                                        4 690,00 EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú sumu                                                     6 135,60 EUR 
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu                                                       –   1 445,60 EUR 
   
Finančné operácie príjmové predstavujú sumu  299,08 EUR 
Finančné operácie výdavkové predstavujú sumu 6 000,00 EUR 
Schodok/prebytok finančných operácií predstavuje sumu  -   5 700,92 EUR 
   
Prevaha príjmov nad výdavkami  + 13 875,16 EUR 
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Výsledok hospodárenia obce Turany nad Ondavou za rok 2016 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a  
§ 10 odst. 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 je  
prebytok v sume 19 576,08 € (t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového 
rozpočtu), ktorý navrhujeme použiť nasledovne: 
 
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 prebytku vylučujú:  

A) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté  v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 142,82 €.     
- odvod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z dotácie na hmotnú núdzu 
stravné do ŠR SR v sume 142,82 €. 
 
B) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové  výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0,00 €. 
 

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky je možné použiť 
v 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.  
 
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky obec v roku 2016 má na bežné výdavky v sume 
142,82 €, ktoré je potrebné odviesť do ŠR SR.  Iné nedočerpané účelovo určené prostriedky 
zo štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté v roku 2016 obec nemá.  V prípade ak by takéto 
finančné prostriedky obec mala, tak v roku 2017 by mali byť zapojené do rozpočtu cez 
príjmové finančné operácie. 
 
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov  je 
v sume: 
 
Výsledok hospodárenia ( prebytok):............................................................   +  19 576,08 €  
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky:................................................   -        142,82 € 
Výsledok hospodárenia  bez účelových finančných prostriedkov  .......….  +  19 433,26 € 
 
Podľa § 10 ods. 6. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú 
prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania a ich 
splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce Turany 
nad Ondavou za rok 2016 je schodok vo výške 5 700,92 €. Tento schodok finančných 
operácií bol vysporiadaný z prebytku rozpočtu. 
 
Základ pre výpočet do fondov je 13 732,34 € 
V zmysle § 15 odsek 4)) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec vytvára rezervný fond vo výške 
určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného a kapitálového 
rozpočtu. Vzhľadom na kladný rozdiel vypočítaný podľa § 16 zák. č. 583/2004 Z.z. t.j. rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu,  po odpočítaní účelovo 
určených finančných prostriedkov a vysporiadaní schodku finančných operácií, vzniká 
povinnosť tvorby rezervného fondu a účelových fondov.  
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Predmetný zostatok finančných prostriedkov v sume 13 732,34 € navrhujeme previesť do 
rezervného fondu.  
V nasledujúcej tabuľke uvádzame usporiadanie rozpočtového hospodárenia za 
rok 2016. 
 

Položka Príjmy Výdavky Rozdiel 
Bežný rozpočet  282 409,28  261 387,60  21 021,68 
Kapitálový rozpočet 4 690,00 6 135,00 - 1 445,60 
Prebytok   +  19 576,08 
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov  -  142,82 
Prebytok po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov + 19 433,26 
Finančné operácie 299,08 6 000,00 - 5 700,92 
Prevod zostatku do peňažných fondov obce  13 732,34 
 
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016 
 

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016 predstavuje sumu                
13 875,16 €.  Z predmetného zostatku účelové finančné prostriedky na bežné výdavky sú 
v sume 142,82 € a kapitálové výdavky v roku 2016 nie sú. Účelové finančné prostriedky na 
bežné výdavky v sume 142,82 € budú v roku 2017 odvedené do ŠR SR. Iné účelové finančné 
prostriedky obec v roku 2016 nemá, ktoré by museli byť použité v súlade s ich účelovým 
určením v roku 2017. Základ pre výpočet do fondov je 13 732,34 €. Tieto finančné 
prostriedky navrhujeme previesť do Rezervného fondu.  

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho 
fondu 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Fond rezervný Suma v € 
ZS k 1.1.2016  8 265,46  
Prírastky - z prebytku hospodárenia 636,80 
                - ostatné prírastky - 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č....zo dňa ......... nákup budovy        
- uznesenie č....zo dňa ......... splácanie istiny      

 
- 

               - krytie schodku hospodárenia - 
               - ostatné úbytky  - 
KZ k 31.12.2016 8 902,26  
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu – tento fond obecný úrad doteraz netvoril. 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
zriadeným a založeným právnickým osobám 
štátnemu rozpočtu 
štátnym fondom 
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 
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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. 
 

6.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. 
príspevkovým organizáciám 

Obec Turany nad Ondavou nemá zriadené obchodné spoločnosti a príspevkové 
organizácie s právnou subjektivitou. 
 

6.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
Poskytovateľ 

 
 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu : 

 bežné výdavky 
 
 

- 2 - 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2016 

v € 
- 3 - 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2016v 

€ 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

v € 
 
 

- 5 - 
MV SR Výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu 
občanov a registra obyvateľov 
Slovenskej republiky 

  138,64  138,64 - 

MV SR Výkon štátnej správy na 
úseku starostlivosti o životné 
prostredie 

36 ,29 36,29 - 
 

MV SR Výkon štátnej správy na 
úseku vedenia matriky 

1 898,82 1 898,82 - 
 

Okresný úrad 
Stropkov 

Dotácia na voľby do NR SR     1 143,77 1 143,77 - 

Okresný úrad 
Stropkov 

Dotácia na doplňujúce 
komunálne voľby 

      366,99   366,99 - 

ÚPSVaR Aktivačné práce – VPP  26 154,48 26 154,48  - 
ÚPSVaR Malé obecné služby(MOS)  290,30 290,30 - 
Okresný úrad 
Prešov, odbor 
školstva 

Účelovo určený príspevok na 
výchovu a vzdelávanie pre  
5. ročné deti v Materských 
školách 

  706,00 706,00     - 

ÚPSVaR Hmotná núdza – stravné MŠ 858,38 715,56 142,82 – odvod 
do ŠR SR v roku 

2017 
ÚPSVaR Hmotná núdza - školské 

potreby ZŠ 
149,40 149,40 - 

Okresný úrad 
Prešov, odbor 
školstva 

Normatívne finančné 
prostriedky na prenesený 
výkon štátnej správy pre 
základné školy 

101 873,00 101 873,00 
 

- 

Okresný úrad Účelové finančné prostriedky 760,73   760,73 - 
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Prešov, odbor 
školstva 

na úhradu cestovných 
nákladov na dopravu žiakov 

 

Okresný úrad 
Prešov, odbor 
školstva 

Účelové finančné prostriedky 
na skvalitnenie podmienok na 
výchovu a vzdelávanie žiakov 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia  
 

654,00 654,00 - 

Okresný úrad 
Prešov, odbor 
školstva 

Účelové finančné prostriedky 
na záujmové vzdelávanie 
financované prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov 

402,00 402,00 -   

Okresný úrad 
Prešov, odbor 
školstva 

Účelové finančné prostriedky 
na odchodné 

2 778,00 2 778,00 - 

SPOLU OBEC 138 210,80 138 210,80 - 
 

Poskytovateľ 
 
 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu:  

 kapitálové výdavky 
 
 

- 2 – 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2016 

v  € 
- 3 - 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2016 

v  € 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

v  € 
 
 

- 5 - 
VÚC 
Prešovského 
samosprávneho 
kraja  

Dotácia na projekt: Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 
športovísk a ich vybavenie 
hnuteľným majetkom  
investičného charakteru – 
Posilňovňa.  

4 000,00 4 000,00 - 

     
S P O L U : 4 000,00 4 000,00 - 

 
6.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 
Poskytovateľ 

 
 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu : 

 bežné výdaky 
 
 

- 2 - 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2016         

v € 
- 3 - 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2016 

v € 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 
 
 

- 5 - 
Recyklačný 
fond SR 

Na úhradu nákladov 
súvisiacich so separáciou 
odpadu 

0 0 - 

 
P.č. Druh úveru Výška 

prijatého 
úveru v € 

Úroková 
sadzba 
 v % 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2016

V € 

Splatnosť 
v roku 

1. Štátny fond rozvoja 
bývania 

     

SPOLU:      
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6.4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 
- podnikateľom 

Obec Turany nad Ondavou v roku 2016 poskytla dotáciu na základe schválenia 
v obecnom zastupiteľstve dňa 30.12.2015 na podporu všeobecne prospešných služieb, na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

 
 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie dotácie  
- bežné výdavky 

 
 
 

- 2 - 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2016 

 
- 3 -  

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2016 

 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - 
stĺ.3 ) 

 
 

- 5 - 
Dotácie občianským 
združeniam  a nadáciam 

    

     
Dotácie cirkvám 
a cirkevnej charite 

 - - - 

Rímskokatolícka 
cirkev, farský úrad 
Turany nad Ondavou 

 400 400 - 

Dotácie na podporu 
športu 

    

     
     
 S P O L U :    400,00 400,00 - 
 
K 31.12.2016 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá. 
 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v  € 
 
A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 
Neobežný majetok spolu 312 685,08 336 790,99 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 312 685,08 336 790,99 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Obežný majetok spolu 10 290,74  25 611,59  
z toho :   
Zásoby 0 49,52 
Zúčt. medzi subj. ver. správy 1 229,81 0       
Pohľadávky 0 1 275,29 
Finančný majetok 0 24 286,78 
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. - - 
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. - - 
Časové rozlíšenie  0 0 
SPOLU 322 975,82 362 402,58 
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P A S Í V A 
Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 
Vlastné zdroje krytia majetku 89 909,40 93 425,23 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely z prec. majetku 0 0 
Výsledok hospodárenia 89 909,40 93 425,23 
Záväzky 15 432,67 29 843,44 
z toho :   
Rezervy  0 0 
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy 299,08 142,82 
Dlhodobé záväzky 0 0 
Krátkodobé záväzky 7 233,53 27 800,55 
Bankové úvery a ostatné prij.výp. 7 900,06 1 900,06 
Časové rozlíšenie 217 633,75 239 133,91 
SPOLU 322 975,82 362 402,58 
 

 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
Obec Turany nad Ondavou k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 
 
- voči bankám            1 900,06 € 
- voči dodávateľom                                     3 286,05 € 
 
Z týchto záväzkov voči dodávateľom kapitálové výdavky  k 31.12.2016 obec  neevidovala.  
Záväzky bežných výdavkov  voči dodávateľom predstavujú sumu 3 286,05 €.  
Zúčtované najpodstatnejšie záväzky sú voči: obecný úrad Vyšný Hrabovec 300 €,        
za právne služby 250 €, VSE 197 €, za telefón – orange a T-com 133,36 €, za opravu 
elektroinštalácie a revízie p. Kleban 1 699 €, Sl. Energetika 203 €, za Spektrum 59 €,  
za nákup materiálu – Coltsun 35,15 €, za revízie hasiacich prístrojov pri ZŠ p. Lažo – 
172,96 €.  
 
 -    voči štátnemu rozpočtu                                   0,0 € 
- voči zamestnancom               22 379,04 € 
-  voči org. sociálnej a zdravotnej poisťovne   1 643,94 € 
-   voči daňovému úradu    364,69 € 
 
Obec Turany nad Ondavou k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky: 
- voči odberateľom                                   0,00 € 
-  ostatné pohľadávky                     0,00 € 
- za miestne dane a poplatky                                 0,00 € 
- voči zamestnancom                                   0,00 € 
  
 1) V roku 2006 obec uzatvorila zmluvu o úvere na financovanie dokončenia rozostavanej 

stavby Domu smútku, vonkajšie úpravy, kanalizačná , elektrická a vodovodná prípojka 
a vnútorné vybavenie Domu smútku v sume 33 193,92 €. Úver je z Prima Banky (DEXIA 
BANKA) Slovensko a.s. s dobou splatnosti do roku 2017. Úroková sadzba je 3 mesačný 
EURIBOR + marža banky 1,43 % p.a. .  Zabezpečenie úveru je vista blankozmenkou spolu 
s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.  
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P.č. Druh bankového 
úveru 

Výška 
prijatého 
úveru v € 

Splatená 
menovitá 
hodnota 

úveru v € 
 

Nesplatená 
menovita 
hodnota 
úveru v € 

k 31.12.2016 

Zabezpečenie 
úveru 

Splatnosť 
 

1. Financovanie 
dokončeniea 
rozostavanej stavby 
Domu smútku, 
vonkajšie úpravy, 
kanalizačná, 
elektrická 
a vodovodná prípojka 
a vnútorné vybavenie 
Domu smútku. 
Úverová zmluva 
podpísaná na sumu 
1 000 000 Sk t.j. 
33 193,92 €.) 

23 900 0,00 1 900,06 Zmenka 27.4.2017 

S P O L U :   1 900,06   
 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách k 31.12.2016 
Obec Turany nad Ondavou a jeho obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky a ručenie za 
iné subjekty. 
 
 
Turany nad Ondavou, marec 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Ján Jakubov  - starosta obce 
 
Predkladá:  Mgr. Ján Jakubov – starosta obce  


