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1. Rozpočet obce Petrovice rok 2016 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec 

v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

      Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016, schválený  OZ dňa   

      2.12.2015 uznesením č. 105/2015. 

        Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2015 z 18.3.2015 určilo starostovi obce vykonávať    

      zmeny  rozpočtu obce do výšky 33000,- €. Zmeny v rozpočte sú predkladané  na 

      zasadnutia OZ, kde ich poslanci berú na vedomie.  Na základe tohto určenia starosta   

      vykonal zmeny v rozpočte : 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 z 29.3.2016  

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 z 25.6.2016 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 z 15.7.2016 

- Rozpočtové opatrenie č.  4/2016 z 1.8.2016 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 z 8.8.2016 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 z 20.9.2016 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 z 19.10.2016  

- Rozpočtové opatrenie č. 8/2016  z 29.11.2016 

- Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 z 19.12.2016 

 

     Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy celkom           835676,00 1079879,79 1068831,09 

Výdavky celkom 835676,00 1069748,79 1053242,13 

Výs.roz.hospodárenia 0,00 +10131,00 +15588,96 

    Bežný rozpočet 

 Schválený Upravený Skutočnosť 

Bežné príjmy 

škola 

830676,00 

3000,00 

885311,79 

3000,00 

873346,74 

3917,28 

Bežné výdavky 

škola 

520686,00 

205500,00 

557693,79 

218535,00 

545654,01 

222720,53 

Výsl.rozpočt.hospodárenia +107490,00 +118083,00 +108889,48 

      Kapitálový rozpočet 

 Schválený Upravený Skutočnosť 

Kapitálové príjmy 0,00 177685,00 177684,37 

Kapitálové výdavky 26500,00 39885,00 31375,28 

Výsl.rozpočt.hospodárenia -26500,00 +137800,00 +146309,09 

    Finančné operácie 

 Schválený Upravený Skutočnosť 

Finančné operácie príjmy 2000,00 13883,00 13882,70 

Finančné operácie výdavky 82990,00 253635,00 253492,31 

Výsl.rozočt.hospodárenia -80990,00 -239752,00 -239609,61 
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Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za rok  2016 

 
     Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2016 zostavený nasledovne: 

na strane príjmov 832676 €+ škol.3000,-, =835676,- upravený 1049879,79,-+ 3000,00 škola 

= 1079879,79 € na strane výdavkov 630176,00 €+ škol.205500,-=835676,-, upravený 851213,79 + 

ško.215535,- = 1069748,79 €.     

                                                                                                                                           

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne: 

 

Príjmy z daní: 

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 372000,- €, upravený 406943,- €, plnenie je 406942,92 € 

t.j.100%, 

Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške 17417,44 € t.j.92%.  

Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, upravený 6235,- €, plnenie je 

6234,73 €, čo je 100%. 

Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie  595,00  t.j.88%. 

Pol. 133 013  daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je 37038,22 €,  

t.j.95%. 

Príjmy z prenájmov: 

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, upravený 2227,- €, plnenie 2226,93 €  

t.j.100%,  

-  príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 440,- plnenie 431,20 € t.j. 98%. 

Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, upravený 2100,- €,  plnenie 1657,06 € 

t.j.79%, 

 príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie 1920,00 €, t.j. 91%, 

 príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, upravený 24927,- €, plnenie  

24926,99 €, t.j.100%, 

 príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie 26769,42 € t.j. 99%. 

Príjmy z poplatkov: 

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, upravený 2700,- €, plnenie je 1955,26 €, t.j. 72%. 

Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie 90,00 €, t.j. 45%. 

Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 95040,- €, plnenie  

93166,85 € t.j.98 %,   

 poplatky za služby,  rozpočet 15000,- €, upravený 7000,- €, plnenie 6451,52 €, t.j.92%, 

 poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet  500,- €, upravený 477,- €, plnenie 240,- €, 

t.j.50%. 

Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €,  plnenie 1,87 €, t.j. 37%. 

Pol. 292 006 príjmy z náhrad z poistného plnenia rozpočet 0,- ,upravený rozpočet 600,- €, plnenie 566,00 

€, t.j. 94%. 

Pol.  292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp.160,-€,upravený 203,- €,plnenie 204,58 €,t.j.101%. 

Pol. 292 017 vratka VŠZP upravený rozpočet 793,- €, plnenie 792,24 €, t.j. 100%. 

Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie 185,85 €, t.j. 62 %. 

-  refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, uprav. 15090,- €, plnenie 15087,30 €, t.j.100%, 

-  refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- €, upravený 83,- €, plnenie 82,70 €, t.j.100%, 

-  refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- €, upravený rozp. 7500,- €, plnenie 7496,95 €, t.j. 100%, 
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- refundácia za odber vody  rozpočet 1400,- €, plnenie  1195,85 €, t.j. 85%. 

Pol. 72a 311 Z nadácie pre ZpS upravený rozpo. 1723,79 €, plnenie 1723,79 €, t.j. 100%. 

Pol. 453 zostatok z minulého roka,  

- zostatok na účtoch , rozpočet 2000,- €, upravený 13883,-€, plnenie  13882,70 €, t.j. 100%. 

Transfery – dotácie 

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1865,- €, upravený rozp.1899,-€,plnenie  1898,82 €, t.j.100%, 

 na hlásenie pobytu, rozpočet 507,- €, uprav.rozp.524,-€, plnenie 523,47 €, t.j. 100%, 

 na školu, rozpočet 113000,- €, upravený 115575,- ,plnenie 112804,00  €, t.j.98 %, 

 na stavený úrad, rozpočet 1428,- €, upravený r. 1450,-, plnenie 1449,87 €, t.j. 100 %, 

 na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie 67,35 €, t.j.101%,  

 na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie 673,25 €, t.j. 45%,  

 na životné prostredie, rozpočet  144,- €, plnenie 145,82 €, t.j.101%, 

 na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie 84480,00 € t.j.100%. 

- na voľby do NR SR rozpočet 0,- , upravený rozpočet 1894,00 €,  plnenie 1891,94 €, t.j. 100% 

- na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozpo. 0, upravený rozp. 6000,- plnenie 6000,- €, 

t.j.100%, 

- na  dobrovoľné hasičské zbory rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, plnenie  2700,- €, t.j. 100%. 

Pol. 312 008 na oslavy SNP z VÚC, rozpočet 0, upravený 800,- €, plnenie 800,- €, t.j. 100%. 

Pol. 312 001 transfer na VO z EÚ uprav. rozp.4037,- €, plnenie 4036,65 €, t.j. 100%. 

Pol. 312 001 transf.na VO zo ŠR. uprav.rozp. 475,- €, plnenie 474,90 €, t.j. 100%. 

Pol. 322 001 kapitál.transf. na VO z EÚ upr.rozpočet 158981,-€, plnenie 158980,75 €, t.j. 100%. 

Pol. 322 001 kapitál.transf. na VO zo ŠR upr.rozpočet 18704,- €, plnenie18703,62 €, t.j. 100%. 

 

Škola rozpočet  príjmy vlastné 3000,- € ,  plnenie  3917,28 € t.j.131%. 

 

Rozpočet 

OcÚ v časti príjmov  832676,- €, upravený 1076879,79 plnenie je vo výške     1064913,81 €,  t.j.99%. 

Škola                             3000,-  €,                      3000,-   plnenie je vo výške            3917,28 €,t.j.131%    

Plnenie rozp. spolu  835676,- €, uprav.    1079879,79  plnenie je vo výške   1068831,09 €, t.j. 99 % 

 

 

Výdavky boli čerpané nasledovne:  

 

01116 Administratíva 

Pol. 611 mzdy, rozpočet 95000,- €, uprav. 101950,- €,  čerpanie 101949,65 €, t.j. 100%.  

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, uprav. 9982,- €, čerpanie 9981,44 €, t.j. 100%. 

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 10100,- €,uprav. 11776,- €, čerpanie 11775,10 €, t.j.100%.  

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1700,- €, uprav. 1604,- €, čerpanie 1603,80 €, t.j.100%. 

Pol. 625 002  na starobné poistenie, rozpočet 14400,- €, uprav.16353,- €, čerpanie 16352,97 €, t.j.100%. 

Pol. 625 003  na úrazové poistenie, rozpočet 900,- €, uprav. 934,- €, čerpanie 933,99 €, t.j.100%. 

Pol. 625 004  na invalidné  poistenie, rozpočet 2900,- €, uprav. 3439,- €,čerpanie  3438,50 €, t.j.100%. 

Pol. 625 005 na poist.  v nezamestnan., rozpočet 960,- €,uprav.1146,- €,čerpanie  1145,57 €, t.j.100%. 

Pol. 625 007 poistenie do rezerv. fondu, rozpočet 4750,- €,uprav. 5548,- €,čerpanie 5547,80 €, t.j.100%.  

Pol. 627 dopln.dôchod.poist., rozpočet 2800,- €, uprav. 3161,- €,  čerpanie 3160,50 €, t.j.100%. 

Pol. 631 001  cestovné,  rozpočet 100,- €, uprav. 0, čerpanie nie je. 

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2500,- €, uprav. 2220,- €, čerpanie 2214,30 €. t.j.100%,  

 plyn, rozpočet 10000,- €, uprav. 7640,- €, čerpanie 7631,53 €, t.j.100% .  

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €,  čerpanie 978,27 €, t.j.98%. 
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 telefón, internet, rozpočet 1900,- €, čerpanie 1702,35 €, t.j.90%, 

 zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 100,- €, uprav. rozp. 0,-čerpanie   nie je. 

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 3000,- €, upravený rozp. 3900,-€, čerpanie 3899,20 €, 

t.j.100%. 

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, uprav. 500,- €, čerpanie 432,40 €, t.j. 86%. 

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 600,- €, upravený 900,- čerpanie 652,40 €, t.j.72%. 

Pol. 633 006 materiál 

 kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, uprav.rozp.890,- €,čerpanie 779,07 €, t.j.88%, 

 tlačivá rozpočet 500,- €,  uprav.rozp.600,- €, čerpanie 541,93 €, čerpanie 90%, 

 čistiace potreby, rozpočet 800,- €, uprav.rozp. 1000,- €, čerpanie 981,68 €, t.j.98%, 

 tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, uprav.  1055,50 €, čerpanie 1055,47 €, t.j. 100%, 

 spotrebný  materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, uprav. rozp.  

904,50 €, čerpanie 903,70 €, t.j.100%. 

 kvety, vence, rozpočet 250,- €, upravený rozp. 350,- €, čerpanie 326,50 €, t.j. na 93%, 

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 550,- €, upravený rozp. 1250,- €,čerpanie 1227,34 €, 

t.j.98% . 

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, uprav. 1050,- €, čerpanie 1010,03 €, t.j. 96% . 

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €,  čerpanie 883,36 €, t.j.88%. 

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €,  čerpanie 1488,94 €, t.j.83%. 

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie 854,06 €, t.j.85%. 

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie 172,15 €, t.j.57%. 

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €,  čerpanie 50,00 €, t.j. 56%. 

Pol. 635 002 údržba výpočtovej  techniky, rozpočet 900,- €, uprav.700,- €,čerpanie 406,99 €, t.j.58%. 

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie 132,12 €, t.j 44%. 

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, uprave.roz.1500,-€, čerpanie 1463,48 €,t.j.98%. 

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €,  čerpanie 575,81 €, t.j. 96%. 

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 150,- €, upravený roz.230,- €, čerpanie 230,- €, t.j. 100%. 

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, uprav. 50,- €, čerpanie 33,60 €,t.j. 67%. 

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie 143,52 €, t.j.72%, 

- revízie rozpočet 200,- €,  čerpanie 200,00 €, t.j.100%. 

Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické,  rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 1300,-, čerpanie 

1140,- €, t.j. 88%, 

 audit, rozpočet 1000,- €,   čerpanie 1000,- €, t.j. 100%, 

 servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 1200,- €, upravený rozp. 0,- čerpanie  nie je, 

  technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, uprav.690,- €, čerpanie 588,06 €, t.j. 85%. 

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €,  čerpanie 477,28 €, t.j.95%.  

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet  1500,- €, uprav. 1570,- €, čerpanie 1568,34 €, t.j.100%, 

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie 242,43 €, t.j.81%. 

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, uprav.rozp. 5135,-€, čerpanie 4800,84 €, t.j.93%. 

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €,  čerpanie 1287,96 €, t.j. 99%, 

Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, uprav. 1746,- €,čerpanie 1745,87 €, t.j.100%.  

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet  2535,- €, čerpanie 2057,82 €, t.j. 81%. 

Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 500,- €,  čerpanie 6,16 €, t.j. 1%. 

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 150,- €, uprav. 105,- €,čerpanie 105,00 €, t.j.100%. 

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1200,- €, upravený rozp. 1950,- €,  čerpanie 1949,25 €, 

t.j.100%. 

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €, uprav. 100,- €, čerpanie  nie je. 

Pol. 651 002  úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 900,- €, uprav.680,- €, čerpanie  
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679,42 €, t.j.100%, 

- prístavba rozpočet 1650,- €, uprav. 1682,- €,  čerpanie 1681,60 €, t.j. 100%, 

- úroky Prima banka rozpočet 4400,- €, uprav. 3560,- €,  čerpanie 3538,89 €, t.j.100%. 

Bežné výdavky spolu, rozpočet 199085,- €, upravený 213276,- €, čerpanie 209728,44 € t.j.98%. 

Kapitálové výdavky 

Pol. 714 004 traktorová kosačka upravený rozp. 3250,- €, čerpanie 3250,- €, t.j. 100%. 

Pol. 717 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojok k budovám rozpočet 5000,- €, 

uprav. 2432,-€ čerpanie  nie je. 

Kapitálové výdavky rozpočet 5000,-€, uprav. rozpočet 5682,- €, čerpanie 3250,- € t.j. 57%. 

Finančné operácie administratíva 

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €,  čerpanie 4779,- €, t.j.100%,  

- prístavba rozpočet 12000,- €,  upravený roz.10570,- €, čerpanie 10561,34 €, t.j.100%, 

- úver Prima banka rozpočet 21350,- €, uprav.rozp.22272,- €, čerpanie 22271,65 €, t.j.100%. 

Finančné operácie spolu, rozpočet 38150,- €, upravený rozp. 37642,- €, čerpanie 37612,01 €, t.j.100%. 

 

Celkom výdavky správy, rozpočet 242235,- €, upravený 256600,- €, čerpanie 250590,45  € , t.j.98%. 

 

0101116 Drobné služby 

Pol. 611 mzdy, rozpočet 34000,- €, uprav.30474,- €, čerpanie 30473,96 €, t.j.100%. 

Pol. 612 001 osob.príplatok upr.rozp.452,- €, čerpanie 450,- €, t.j. 100%.  

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €,  upr.rozp. 3147,- €, čerpanie 3146,14 €, t.j.100%. 

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 530,- €, uprav. 430,- €,  čerpanie 429,95 €, t.j.100%. 

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4900,- €, upr.4302,-€,  čerpanie 4301,26 €,t.j.100%. 

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, uprav. 246,- €, čerpanie 245,62 €, t.j.100%. 

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, upr. 922,- €, čerpanie 921,60 €, t.j.100%. 

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 400,- €, uprav.308,- €,čerpanie 307,14 €, t.j.100%. 

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1700,- €, uprav. 1460,- €, čerpanie 1459,27 €, 

t.j.100%. 

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 820,- €, uprav. 740,- €, čerpanie 

738,92 €, t.j.100%. 

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, uprav.rozp. 291,- €, čerpanie 290,54 €, t.j. 100%. 

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia  rozpočet 500,- €, uprav.rozp.200,- €,čerpanie 32,- 

€, t.j. 16%, 

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, uprav. 0,  čerpanie  nie je. 

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 150,- €, uprav.rozp. 180,- €, čerpanie 179,40 €, t.j. 

100%. 

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €,   čerpanie  2475,25 €, t.j.99%. 

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €,  uprav. 1500,- €, čerpanie 1462,10 €, t.j.97%. 

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €,  čerpanie 139,81€, t.j.70%. 

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie 163,80 €, t.j. 55%. 

Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie  nie je. 

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1600,- €, uprav.rozp. 2065,- €, čerpanie 2062,84 €, t.j.100%. 

Pol. 637 016 prídely  do sociálneho fondu, rozpočet 550,- €, uprav. 475,- €, čerpanie 474,81 €, t.j.100%. 

Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €,  čerpanie 111,52 €, t.j. 74%. 

Bežné výdavky na drobných službách rozpočet 55650,- €, uprav.rozp. 50392,- €, čerpanie 

49865,93 € t.j. 99%. 

 

Pol. 713 004 nákup lyžice na traktor rozpočet 0,-, upravený 3100,- €, čerpanie 3100,-€, t.j. 100%. 
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Kapitálové výdavky na drobných službách rozpočet 0,- €, upravený 3100,- €, čerpanie 3100,-  t.j. 100%. 

Celkom na drobné služby je rozpočet  55650,- €, upravený  53492,- € čerpanie  52965,93 € t.j.99%. 

 

0133 Matrika  

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1135,- €, upravený 1283,80€, čerpanie 1283,80 €, t.j. 100%. 

Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 180,- €, uprav. 10,80 €, čerpanie 10,80 €, t.j.100%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 150,- €, uprav. 165,76€, čerpanie 165,58 €, 

t.j.100%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet  120,- €,  uprav. 113,55 €,čerpanie 113,55 €,  

t.j. 100%. 

Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, uprav.roz.300,- €, čerpanie  300,00 €, t.j.100%. 

Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 100,- €, upr.rozp.25,09€, čerpanie 25,09 €, t.j.100%. 

Celkom na matriku rozpočet 1865,- €, upravený 1899,- €,  čerpanie 1898,82 €, t.j. 100%. 

 

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 327,- €, upravený rozp. 344,- €, čerpanie 344,- €, t.j. 100%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie 100,- €, t.j. 100%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie  79,47 €, t.j. 99 %. 

Celkom na  hlásenie pobytu rozpočet 524,- €,  čerpanie  523,47 €, t.j.100%. 

 

0160 Voľby do NR SR 2016 

Pol. 630  čerpanie na voľby do NR SR 2016 upravený rozpočet 1894,00 €, čerpanie 1891,94 €, t.j. 100%. 

 

0320  Požiarna ochrana 

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 370,- €, uprav.rozp. 335,- €,  čerpanie 334,95 € t.j.100%. 

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, uprav.rozp. 239,- €, čerpanie 237,90 €, t.j. 100%. 

Pol. 633 010 ochranné pomôcky z dotácie  rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €,čerpanie 2700,00 €, t.j. 

 100%. 

Pol. 633 010 odevy, obuv prac. pomôcky rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 230,-€, čerpanie 229,39 €, t.j. 

100%. 

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 985,- €,  čerpanie 966,08 €, t.j. 98%. 

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO  rozpočet 100,- €, čerpanie 93,- €, t.j. 93%. 

Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, uprav. 180,- €, čerpanie 130,05 €, t.j. 72%. 

Pol. 635 006 údržba objektov uprav.rozp. 1894,00 €, čerpanie 1893,78 €, t.j. 100%. 

Pol. 637 001 školenie   rozpočet 200,- €,  uprav. rozp. 0,- €,čerpanie  nie je. 

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 530,- €, upravený rozp. 730,- € čerpanie 560,21 €, t.j. 77%. 

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 3400,- €, uprav. rozpočet 7393,- € čerpanie 7145,36 €, 

t.j.97%.  

 

0443 Stavebný úrad 

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby,  zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie 104,00 €, t.j.100%, 

vlastné zdroje rozpočet 200,- €, upr.rozpočet 450,- €,  čerpanie 415,38 €, t.j.92%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie 100,- €, t.j. 100%, kancelárske potreby 

vlastné rozpočet  200,- €, upravený rozp. 600,- €, čerpanie 600,- €, t.j. 100%. 

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie 30,- €, t.j. 100%. 

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie 30,- €, t.j.100%, nájom z vlastných rozpočet 50,- 

€, čerpanie 50,- €, t.j. 100%. 

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie 50,- €, t.j.100%.,  stravné z vlastných rozpočet 50,- €, 

čerpanie 50,- €, t.j. 100%. 
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Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 958,- €, upr.rozp.970,- €, 

čerpanie 969,87 €, t.j. 100%, refundácia mzdy  z vlastných prostriedkov  rozpočet 2500,- €, upravený 

1800,- €, čerpanie 1797,80  € t.j. 100%. Refundácia odvodov,  zo ŠR rozpočet 156,- €,  upr.rozp. 166,- €, 

čerpanie 166,- €, t.j.100%. 

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1428,- €, uprav. 1450,- €, čerpanie 1449,87 €, t.j. 100%. 

Z prostriedkov obce rozpočet  3000,- €,  upravený na 2950,- €, čerpanie  2913,18  €, t.j. 99%. 

Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet  4428,- €, upravený 4400,- €,  čerpanie 4363,05  €, t.j.99%. 

 

0451 Údržba miestnych komunikácií 

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 67,- €, čerpanie 67,35 €, t.j. 101%. 

Pol. 635 006 údrž.MK zo ŠR rozp. 0, upravený 6000,- €, čerpanie 6000,- €, t.j. 100%. 

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 500,- €,  upravený 1030,- €, 

čerpanie 529,20 €, t.j. 51%. 

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, čerpanie  449,96 €, t.j. 45%. 

Pol. 635 006 údržba ciest,  rozpočet 4000,- €, upravený rozp. 1420,- €,  čerpanie  nie je. 

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 5567,- €, upravený rozpočet 9517,- €,  

čerpanie 7046,51 € t.j.74%. 

Pol. 717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 17000,- €, upravený rozpočet 31103,- €, 

čerpanie  25025,28 €, t.j. 80%. 

Kapitálové výdavky rozpočet 17000,-€, upravený 31103,- €, čerpanie 25025,28 €, t.j. 80%. 

Celkové čerpanie na  miestnych komunikáciách  rozpočet 22567,- €, upravený rozpočet 40620,- €, 

čerpanie 32071,79 €, t.j.79%.  

 

0510  Likvidácia odpadu 

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 33400,- €,  uprav. 35240,- €, čerpanie 35238,48 €,  t.j.100%, 

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet  1000,- €,  uprav. 1184,- €,čerpanie 1152,13 €, t.j.97%. 

Pol. 637004  separovaný odpad rozpočet 500,- €,upravený 916,-€,  čerpanie 915,59€, t.j.100%. 

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34900,- €,upr.37340,-,čerpanie 37306,20 €,t.j.100%. 

 

0560 Verejná zeleň 

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 144,- €, čerpanie 145,82 €, t.j. 101%. 

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 3839,- €, čerpanie3838,03 €, t.j.100%. 

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1144,- €, upravený 3983,- €, črpanie 3983,85 €, t.j.100%. 

 

0610 Bytová politika 

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, uprav.rozp. 90,- €, 

čerpanie 83,14 €, t.j. 92%, spoločné priestory bytovka Petrovice,  rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod  

41,71 € čerpanie 70%, II. vchod  rozpočet 150,- €, uprav. rozp. 100,- €, čerpanie 88,- € ,  t.j.88% tieto 

položky sa fakturujú nájomcom bytov. 

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1400,- €, uprav.rozp. 1720,- €, čerpanie 1219,98 €, t.j. 

71%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov. 

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, upr.rozp. 1000,- €, čerpanie 971,69 €, t.j.97%.  

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, upravený rozp.500,- €, čerpanie 426,42 €, t.j. 

85%.  

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, uprav. 713,- €, čerpanie 711,79 €, t.j.100%. 

 poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, uprav. 737,- €, čerpanie 736,47 €, t.j. 100%. 

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3960,- €, uprav.rozp. 4137,- €, 

čerpanie 4136,03 €, t.j.100%. 
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- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3960,- €, uprav. 3272,- €,čerpanie 3271,73 €, 

t.j.100%. 

 Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11190,- €, upravený rozp. 12329,- € čerpanie 11686,96 €, 

t.j.95 %. 

Finančné operácie 

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15600,- €, uprav.rozp. 15543,- €, 

čerpanie 15542,65 €, t.j.100%, 

 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15600,- €, upravený 15535,- €, čerpanie  

15534,53 €, t.j.100%. 

Finančné operácie spolu rozpočet 31200,- €, uprav.rozpo. 31078,- €,  čerpanie 31077,18 €,t.j.100%. 

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42390,- €,  upravený rozp.43407,- € ,čerpanie 42764,14 €,  

t.j.99%. 

 

0620 Cintorínske a pohrebné služby 

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, upravený 176,- €, čerpanie 175,78 €, t.j.100%, 

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet  5000,- €,  upravený 419,- €, čerpanie 398,09 €, t.j.95%. 

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet  5150,- €, uprav.rozp.595,- €,čerpanie  

573,87 € t.j. 96%. 

 

0640 Verejné osvetlenie 

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €,  upravený 4164,- €, čerpanie 4160,37 €, t.j.100%. 

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie 756,05 €, t.j.50%. 

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 1975,- €,  

čerpanie 1971,58  €,t.j. 100%.  

Bežné výdavky  na verejné osvetlenie rozpočet 7300,- €, upravený 7639,- €  čerpanie 6888,- €,t.j.90%. 

Finančné operácie VO 

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet  12000,- €, upravený 1078,- €, čerpanie 974,34 €, t.j. 

90%. 

Pol. 821 005 splátka úveru na VO z prostr. EU upravený rozpočet 163018,- €, čerpanie 163017,40 €, t..j. 

100%. 

Pol. 821 005 splátka úveru na VO z prostr. ŠR upravený rozpočet 19179,- €, čerpanie 19178,52 €, t.j. 

100%. 

Finančné operácie  rozpočet 12000,- €, upravený 183275,- €, čerpanie 183170,26 €, t.j.100%. 

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 19300,- €, upravený 190914,- €, čerpanie 190058,26 €, t.j100%. 

 

0810 Šport - futbal 

Pol. 635 006 údržba  ihrísk rozpočet 1800,- €,  upravený rozp. 2063,- €, čerpanie 2062,72 €, t.j.100%. 

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 3200,- €, uprav.rozp. 4737,- €, čerpanie 4530,26 €, t.j. 

96%. 

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 50,- €, upravený rozp. 20,- €,čerpanie 

19,55 € t.j.98%. 

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 5050,- €,  upravený rop. 6820,- €, čerpanie 6612,53 €, 

t.j. 97%. 

Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie 1632,86 €, t.j.100%.. 

Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie 1632,86 €, 

t.j.75%. 

Celkové výdavky na šport rozpočet 6690,- €,  upravený 8460,- €, čerpanie 8245,39  € , t.j.97%. 
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0820 Kultúra 

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 1000,- €, uprav. 1120,- €, čerpanie 1116,11 €, t.j.100%. 

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie 461,53 €, t.j. 92%. 

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €,uprav. 100,- €, čerpanie 47,00 €, t.j. 47%. 

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€,  uprav. 1810,- €,čerpanie 1808,49 €, t.j.100%. 

Pol. 637 002 oslavy SNP z VUC upr.rozp. 800,- €, čerpanie 800,- €, t.j. 100%. 

Celkom rozpočet na kultúru je 3300,- €,  upravený rozp. 4330,- €, čerpanie 4233,13 €, t.j.98%. 

 

0830 Miestny rozhlas 

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 2000,- €,  uprav. 270,-€, čerpanie 50,00 €, t.j.19%. 

Kapitálový výdavok 717 002 predĺženie MR na Kúty rozpočet 4500,- €, upravený 0,- €. 

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 6500,- €,  upravený 270,- € čerpanie 50,- €, t.j.19%. 

 

0912 Vzdelávanie 

Pol. 635 006 údržba MŠ uprav.rozpočet 650,- €,  čerpanie 594,95 €, t.j.92%. 

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 500,- €, uprav. 890,- €, čerpanie 786,00 €, t.j. 88%. 

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, uprav. 59,- €, čerpanie 56,87 €, t.j.96%. 

Prostriedky, ktoré rozpočtuje  obec rozpočet 550,- €, upravený rozp. 1599,- €, čerpanie 1437,82 € t.j.90%. 

 

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré  poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €,uprav.115575,-€, 

čerpanie 112804,- €, t.j.98%,  na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň  poskytuje prostriedky 

obec z podielových daní – rozpočet 88000,- €, upravený 98460,- €,  čerpanie 105326,00 €, t.j.107%, 

vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- €,  plnenie 3917,28 €, t.j.131%, na sociálne odkázané deti   

1500,- €, plnenie 673,25 €, t.j. 45%. 

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 205500,- €, uprav.rozp. 218535,- €, čerpanie 

222720,53 €, t.j.102%. 

 

10122 Sociálne služby 

Zariadenie pre seniorov,  

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €,  čerpanie 61670,00 € t.j.100%. 

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €,  čerpanie 6358,00 € t.j.100%. 

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €,  čerpanie 920,00 €, t.j.100%. 

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €,  čerpanie 9235,00 €, t.j.100%. 

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie 528,00 €, t.j.100%. 

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie 1979,00 €, t.j.100%. 

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €,  čerpanie 660,00 €, t.j.100%. 

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €,  čerpanie 3130,00 €, t.j.100%. 

ZpS čerpanie zo ŠR  rozpočet 84480,- €,  čerpanie  84480,00 €, t.j.100%. 

Zariadenie pre seniorov  vlastné zdroje 

Pol. 611 mzdy rozpočet 22811,- €, uprav. 31195,- €,  čerpanie 31194,11 €, t.j.100%. 

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie 3000,- €, t.j. 100%. 

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, uprav. 2698,- €, čerpanie 2697,39 €, t.j. 100%. 

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, uprav. 424,- €, čerpanie 423,38 €, t.j.100%. 

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2250,- €,  uprav. 4206,- €, čerpanie 4205,54 €, t.j.100%. 

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, uprav. 240,- €, čerpanie 239,39 €, t.j.100%. 

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1000,- €, uprav. 745,- €, čerpanie 744,03 €, t.j.100%. 

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, uprav. 248,- €, čerpanie 247,30 €, t.j.100%. 

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 850,- €, uprav. 1430,- €, čerpanie 1429,73 €,  
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t.j.100%.  

Pol. 627  doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 400,- €, uprav. 537,- €,  čerpanie 536,58 €, t.j.100%. 

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 6500,- €,   uprav.rozp. 4010,- €, čerpanie 4004,61  €, t.j.100%. 

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2000,-€, uprav.rozp.3739,- €,  čerpanie 3738,37 €, t.j.100%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, uprav. 931,- €, čerpanie 926,08 € t.j.99%. 

Pol.633 001 Interiérové vybavenie  rozpočet 1737,-  €, upravený rozp. 606,00 €,čerpanie 606,00 €, 

t.j.100%. 

Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie 884,00 €, t.j.88%. 

- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, uprav. 847,- €, čerpanie 822,29 €, t.j. 97%, 

- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie 171,02 €, t.j.34%, 

- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €,  čerpanie 244,31 €, t.j.81%. 

Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie 383,24 €, t.j. 48%. 

Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, uprav. 35653,- €,čerpanie 35652,01 €, 

t.j.100% 

Pol. 635 001 údržba budovy  rozpočet 500,- €, uprav. 120,- €, čerpanie 31,64 €, t.j.26%. 

Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie 340,60 €, t.j.68%.  

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie 368,00 €, t.j. 74%.  

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, uprav. 1180,- €, čerpanie  1178,96 €, t.j.100%. 

Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €,  čerpanie 316,60 €, t.j. 79%. 

- servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie  nie je, 

- údržba PC a ochrana upravený rozpočet 200,- €, čerpanie 198,10 €, t.j. 99%. 

Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €,  čerpanie 86,- €, t.j. 57%. 

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 130,- €, čerpanie  nie je. 

- Vypracovanie štandard upravený rozpoče 1500,- €, uprav. 1180,- €,čerpanie  nie je. 

Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €,  čerpanie 49,12 €, t.j. 49%. 

Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €,  upravený rozp. 6609,- €, čerpanie 6600,27 €, 

t.j.100%. 

Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet  932,- €, čerpanie 931,08 €, t.j.100% 

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €,  uprav. 1620,- €, čerpanie 1619,30 €, 

t.j.100%. 

Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie 290,83 €, t.j. 97%. 

Vlastné prostriedky na ZpS  rozpočet 95040,- €,  upravený rozpočet 107210,-€,  čerpanie  

 104159,88 €,t.j.97%. 

Zdroj 72a 633 006 z nadácie na voľnočas. Uprav. 1723,79 €, čerpanie 1723,79 €,t.j.100% 

Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, upravený rozp.193413,79 €, čerpanie  

190363,67 €, t.j.98%. 

 

1020 Sociálne odkázané deti 

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie 54,46 €, t.j.51%. 

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 40,68 €, t.j.51%. 

 

Pre rok 2016 bol postavený rozpočet na strane výdavkov : 

OcÚ     vo výške    630176,- €,  upravený      851213,79 €,       čerpanie  830521,60 € t.j.98% 

Škola    vo výške   205500,- €,  upravený      218535,- €,       čerpanie     222720,53 €, t.j.102%. 

Výdavky spolu:   835676,- €, upravený      1069748,79  €,  čerpanie  1053242,13 €, t.j.98%.    
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2. Zostatky na bežných  účtoch a v pokladnici  k 31.12.2016 
 

 

Finančné prostriedky boli vedené na účtoch vo VÚB Bytča a, Prima banke Žilina. 

Stav účtov k 31.12.2016 

 

221 10  Základný bežný účet                                                                          7364,38 € 

221 12  Základný vkladový účet škola                                                                   36,47 € 

221 13  Účet v Prima banke                                                                           6450,69 € 

221 14  Účet v Prima banke na VO                                                                       18,50 € 

221 15  Účet pre vedenie sociálne odk.detí                                                            22,40 € 

221 16  Účet Zariad.pre seniorov                                                                       80,85 € 

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch                                                    13973,29 € 

 

 

Stav v pokladnici k 31.12.2016                                                                          1615,67 € 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov                                                                    15588,96 €                 

 

 

 Zostatok finančných prostriedkov 15588,96 odporúčame použiť na úhradu  

rekonštrukcie miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie v obci. 

 

 

3. Fondy obce 

 
 

Sociálny fond zostatok  na účte k 31.12.2016                                                 8530,13  € 

Fond opráv bytovka Setechov zostatok na účte k 31.12.2016                        5768,80  € 

Fond opráv bytovka Petrovice zostatok na účte k 31.12.2016                        4991,81  € 

Zostatok finančných prostriedkov na fondových účtoch                              19290,74  € 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov celkom na všetkých účtoch a v pokladni 34879,7 

 

 

4. Dlhodobý finančný majetok 
 

Cenné papiere SEVAK                                                                              258948,38 € 
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5. Stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 

 
 

Tr.         Názov                        Obst.cena            Prír.                  Oprávky                Zostat. 

hodnota 

                                                                            Úbytky 

 021     Stavby                          2976764,66      +25025,28         1020297,36          1981492,58 

022     Stroje prístr.,zariad           32944,68       + 2116,91             31945,39                3116,20 

023     Dopravné prostriedky     123983,59       +3250,00            124391,59                2842,00 

028     Drobný dlhod.hm.maj.       7983,47        +  120,00                7989,47                  114,00 

031     Pozemky                             3496,19             0                          0                         3496,19 

Celkom                                    3145172,59        +30512,19       1184623,81           1991060,97 

 

 

Stavby   prírastok   zaradenie do majetku rekonštrukcia MK Kolajné       25025,28                                                                  

      

Samostatne hnuteľné vecí – zakúpenie nakladacej lyžice                            3100,00 

 

Dopravné prostriedky prírastok zakúpenie traktora kosačky                        3250,00 

 

Drobný dlhodobý majetok TOKEN CO z min.                                               120,00                        

 

 

6. Drobný hmotný majetok k 31.12.2016 
 

 

Drobný hmotný majetok do 996,- €  k 31.12.2015     hodnota  53730,37  € /v roku 2016 bol 

dokúpený drobný hmotný majetok ako tlačiareň, notebuk, bojler, skrine a stoly do troch 

kancelárií, mixér ZpS, kanvica ZpS, skr.trezor, stojan na bicykle ZpS, polohovateľné kreslá 

ZpS, televízor ZpS, radiátor ZpS, satelit ZpS, práčka ZpS, umývačka riadu ZpS, lístkovnica, 

ochranné odevy hasiči celková hodnota prírastku 8830,52 €. Vyradený drobný majetok práčka 

ZpS, umývačka riadu ZpS, skrine a stoly z troch kancelárií, trezorová skriňa, mixér ZpS, 

umývačka riadu ZpS, kanvica ZpS, televízor ZpS, celková hodnota úbytku 1817,46 €. 

    

 

Obežný majetok - zásoby  v zásobách evidujeme  na PHM zabezpeč. zimnej údržby MK 

149,98  € a čistiace potr. vo výške 118,30 €celkom 268,28 .  

 

 

 

7.  Krátkodobé pohľadávky 
 

Pohľadávky z daňový príjmov                                   326,20 € 

                    z nedaňových príjmov                            132,66 € 

Pohľadávky spolu                                                       458,86 €. 
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8.  Záväzky a úvery 
 

Usporiadanie voči ŠR a EU 

Poskytovateľ Účel Poskytnutá 

suma 

Použitá 

Suma 

Rozdiel 

ŠR matrika 1898,82 1898,82 0,00 

ŠR REGOB 523,47 523,47 0,00 

ŠR školstvo 112804,00 112804,00 0,00 

ŠR stavebný úrad 1449,87 1449,87 0,00 

ŠR cestná doprava 67,35 67,35 0,00 

ŠR životné prostredie 145,82 145,82 0,00 

ŠR pre ZpS, ZOS 84480,00 84480,00 0,00 

ŠR sociálne odkázané deti 673,25 673,25 0,00 

ŠR voľby NR SR 1891,94 1891,94 0,00 

ŠR transf. z VUC na osl. SNP 800,00 800,00 0,00 

ŠR oprava miest.komunik. 6000,00 6000,00 0,00 

ŠR na ochr.prostr.DHZ 2700,00            2700,00 0,00 

ŠR Bež.výd.rekonštr.VO 474,90 474,90 0,00 

ŠR Kapitál.výd. rekonštr. VO 18703,62 18703,62 0,00 

EU Bež.výd.rekonštr.VO 4036,65 4036,65 0,00 

EU Kaptál.výd.rekonštr.VO 158980,75 158980,75 0,00 

 

 

 

Krátkodobé záväzky – evidencia fondu opráv bytovky Petrovice, Setechov   10760,61 € 

                                     predpis zrážky z miezd                                                  1259,18 € 

                                     voči zamestnancom                                                     11540,56 € 

                                     zúčt.s org.sociál.a zdrav.poistovňa                              10120,54 € 

                                     predpis dane z mzdy                                                      1968,89 € 

 

Krátkodobý úver na 5% spoluúčasť pri výstavbe  

viacúčelových ihrísk      stav k 1.1.2016                                                           1632,86 € 

                                       splátky                                                                       -1632,86 € 

                                       stav úveru k 31.12.2016                                                   0,00 € 

                                       Doba splatnosti 23.8.2016 

 

Dlhodobé záväzky 

- Úver bytovka Setechov zo ŠFRB 

stav  k 1.1.2016                                                                         319170,29 € 

splátky                                                                                     -  15055,48 € 

stav úveru k 31.12.2016                                                           304114,81 € 

Doba splácania do roku 2034 
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- Úver bytovka Petrovice zo ŠFRB 
stav k 1.1.2016                                                                            359346,69 € 

splátky                                                                                        - 15534,53  € 

stav úveru k 31.12.2016                                                             343812,16  € 

Doba splácania do roku 2036 

 

- Úver prístavba Penzión Petrovice zo ŠFRB 
stav k 1.1.2016                                                                              69007,56 € 

splátky                                                                                          - 4779,02 € 

stav úveru k 31.12.2016                                                               64228,54 € 

Doba splácania do roku 2029                                                               

 

- Úver výstavba Penzión Petrovice zo ŠFRB 

stav k 1.1.2016                                                                            166429,98 €    

splátky                                                                                        -  11523,51 €  

stav úveru k 31.12.2016                                                              154906,47 € 

Doba splácania do roku 2029 

 

- Bankový úver z Prima banky na dofinancovanie  ZpS, ZOS Petrovice 

      stav k 1.1.2016                                                                             120189,60 € 

      splátky                                                                                           -21309,48 € 

      stav úveru k 31.12.2016                                                                 98880,12 € 

      Doba splácania 20.8.2021 

 

- Bankový úver z Prima banky na predfinancovanie a spoluúčasť rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

      stav k 1.1.2016                                                                              222865,48 € 

      splátky                                                                                          -183657,43 €   

      stav úveru k 31.12.2016                                                                  39208,05 € 

      Doba splácania 9.12.2019  

 

9. Hospodárenie príspevkových organizácií 
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2016, 

nakoľko obec Petrovice nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjmov 
Obec Petrovice neposkytla v roku 2016 žiadne záruky. 

 

11. Podnikateľská činnosť 
Obec Petrovice v roku 2016 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dňa 15.3.2017, uzn.č.215/2017 

 

 

Vypracovala                                                                   Starosta obce 

Daniela Blašková                                                           Ing.Anton Pláňavský 


