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Záverečný účet Obce  Pribeník  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. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  
a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
Obec Pribeník má uzatvorenú zmluvu o vykonanie auditu účtovníctva za rok 2016 audítorom – Ing. Agáta 
Molnárová – licencia audítora č. 357. 
Obec má obsadenú funkciu hlavného kontrolóra – Ing. Olivér Kiss na pracovný úväzok 0,1 od 15.05.2015.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  26.02.2016  uznesením č 3/2016. 
Rozpočet bol zmenený trikrát: 

− prvá zmena schválená dňa 26.10.2016 uznesením č. 35/2016 
− druhá zmena schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 50/2016 
− tretia zmena schválená dňa 19.01.2017 uznesením č. 2/2017  

 
Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých € 

 
 

 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 580 531 619 989 
z toho :   
Bežné príjmy 466 584 

 
486 942 

Kapitálové príjmy        19 100 
Finančné operácie  113 947 113 947 
.   
Výdavky celkom 579 929 535 314 
z toho :   
Bežné výdavky 397 545 429 332 
Kapitálové výdavky 174 000   97 598 
Finančné operácie       8 384     8 384 
.   
Prebytok rozpočtu          602    84 675 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
619 989 522 824 84,33 

Celkové príjmy obsahujú aj príjmy ŠJ 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
322 648 322 649        100,00 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 234 860 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané 
prostriedky zo ŠR v sume 234 860  €, čo predstavuje plnenie na  100 %.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 75 443 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 75 443 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy 
dane z pozemkov boli v sume 14 342  €, dane zo stavieb boli v sume 61 101 € . Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných 73 240  €, za nedoplatky z minulých rokov 2 203  €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností v sume 2 135   €. Príjmy dane za psa boli v sume 739 €, príjmy dane za nevýherné hracie 
prístroje boli v sume 900 € , príjmy dane za ubytovanie boli v sume 59 €. Príjmy za komunálne odpady boli 
v sume 10 648 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
55 663 55 663 100,00 

 
a) Príjmy  z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 44 377  € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 44 377  €, čo je 100 % plnenie. Ide 
o príjem  z prenajatých pozemkov v sume 24 879 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 
19 498  €. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 11 286 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 11 286 €, čo je 100 % plnenie.  
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov , ktoré sú v sume  2 137 €, príjmy za odber el. 
energie, príjmy za odber vody, príjmy za užívanie domu športu v celkovej výške 8 520 €, príjmy z poplatkov     
za materskú školu vo výške 629 €.  
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
7 683  22 799 296,75 

Ostatné príjmy tvoria náhrady z poistného plnenia /zúčtovanie zdravotného poistenia/ v sume 4 218 €, preplatok 
na energiách /plyn, el. energia, / a z dobropisov v sume 2 484 €, iné mylné platby v sume 868 €, úroky z vkladov 
v sume 7 €, úhrada za stravné lístky v sume 302 €, mimorozpočtové príjmy za stravné /školská jedáleň/ v sume 
14 815 €, za porušenie predpisov v sume 105 €.   
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
Obec zo ŠR prijala transfery vo výške 100 640,01 €  
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. ÚPSVaR    2 429,26 Stravné pre deti v HN 
2. Krajský školský úrad 57 964,00 Školstvo 
3. Obvodný úrad      335,28 Regob 
4. Obvodný úrad        12,20 Register adries 
5. ÚPSVaR      431,60 Školské potreby 
6. Obvodný úrad       102,89 CO   
7. ÚPSVaR  AČ  5 452,85 AČ  
8. ÚPSVaR §54      31 699,86 §54 



9. Obvodný úrad      923,20 Voľby 
10. Okresný úrad        82,00 Životné prostredie  
11. Obvodný úrad       43,89 Cestná doprava 
12. ÚPSVaR        23,52 Prídavok na dieťa 
13. Obvodný úrad       265,00 Recyklačný fond 
14. ÚPSVaR §50J      874,46  §50J 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

4) Kapitálové príjmy: 
  
Obec Pribeník v roku 2016 mala  kapitálové príjmy. Obec prijala od Ministerstva financií SR dotáciu vo 
výške10 000,- € na rekonštrukciu obecného múzea a od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR dotáciu vo výške 9 100,- € na vyhotovenie územného plánu obce. 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
0 19 100 0 

 
 
a) Granty a transfery 
 
 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
  1. Ministerstvo financií SR 10 000               Rekonštrukcia obecného múzea 
  2.  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja  
  9 100               Územný plán obce 

 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
113 947 1 973 1,73 

Príjmové finančné operácie tvorí zostatok prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho obdobia         
na nákup učebných pomôcok. 
 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
535 314 521 098 97,34 

Celkové výdavky obsahujú aj výdavky ŠJ 
 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
429 332 436 047            101,56   

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 115 748 114 520 97,10 
Ekonomická oblasť     3 660     3 414 93,28 
Rozvoj obce   68 832   68 598 99,66 
Bývanie a občianska vybavenosť     4 341     4 212 97,03 
Cestná doprava,nakladanie s odpadmi    21 619    21 326 98,64 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo   26 339    25 650 97,38 
Vzdelávanie - predškolská výchova   54 455    53 351 97,97 
Vzdelávanie - základné vzdelanie   84 048    83 654 99,53 
Vzdelávanie - školské stravovanie    28 333    41 711      147,22 
Sociálne zabezpečenie     5 450     3 759  68,97 
Verejné osvetlenie     6 769     6 711  99,14 



Transakcie verejného dlhu       7 784 7 784 100,00 
Údržba rozhlasu         200    147  73,50 
Ostatné       1 754 1 208  68,87 
Spolu 429 332      436 047 101,56 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 179 292  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 179 196  €, čo je 99,95 % čerpanie. 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hl. kontrolóra, koordinátori AČ, pracovníčka knižnice, 
pracovník domu smútku,  pracovníkov ZŠ, pracovníkov MŠ , pracovníčka ŠK, pracovníkov ŠJ a pracovníkov 
pracujúcich na dohodu o vykonaní práce pri rekonštrukcii novej ŠJ a chodníka na ul. Ružovej, osobné 
vyrovnania , odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, odstupné. 
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 96 478 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 95 694 €, čo je 99,19 % čerpanie. Sú tu 
zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 91 822  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 88 113  €, čo je 95,96 % čerpanie. Ide 
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 
a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 61 740 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume  73 044 €, čo predstavuje  118,31  % 
čerpanie. 
 
  
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
97 598 76 884 78,78 

 
v tom : 
           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Cestná doprava  6 722  2 022   5,18 
Rozvoj bývania    5 000         0    0,00 
Rozvoj obci  85 876 74 862 62,39 
   
   
 
 
 
  
 
 
Spolu 

97 598  76 884  78,78 

 
a) Ekonomická oblasť – rozvoj obcí 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

 -      nákup motorového vozidla IVECO v sume 4 500 €  
             -    prípravná a projektová dokumentácia v sume  41 376 €. Jedná sa o nasledovné projekty: Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcÚ, Územný plán obce, Strategický dokument PHSR, Čierne skládky,  Oprava 
odvodňovacích rigolov, Záhradné kino – amfiteáter, výstavba bytového domu. 
 
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí, cestná doprava 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
 
            -      rekonštrukcia novej školskej jedálne a výstavba chodníka k novej školskej jedni, rekonštrukcia      

chodníka na ul Ružovej, rekonštrukcia obecného domu na ul. Cintorínska č. 226 v sume 28 986 € 
            -         zameranie cesty k budúcej bytovke v sume 300,- € 



            -    nákup žľabu pe ul. Zimná v sume 1 722,- € 
             
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 
16 168 15 951 98,66 

 
Z rozpočtovaných 16 168 €  na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.201 v sume      
8 167 €.  Banke boli poukázané transakcie verejného dlhu v sume 7 784 €. 
 
 

  
4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2016 
 

 Rozpočet po 
zmenách 2016 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

v celých € 
Príjmy celkom 619 989 522 824 
z toho :   
Bežné príjmy 486 942 501 751 
Kapitálové príjmy   19 100       19 100 
Finančné operácie 113 947    1 973 
          
Výdavky celkom 535 314 521 098 
z toho :   
Bežné výdavky 429 332 436 047 
Kapitálové výdavky   97 598   76 884 
Finančné výdavky     8 384    8 167 
           
Hospodárenie obce za rok 2016    84 675    1 726 

 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  
 v sume  1 726 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,      
      

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom 
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2016  15 984,41 

Prírastky - z prebytku hospodárenia          0,00 

               - ostatné prírastky - úroky           0,91 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

          0,00       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky - poplatky           51,74 

KZ k 31.12.2016     15 933,58 



 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2016    697,03 

Prírastky - povinný prídel -  1,5      %                    2 072,15 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky - úroky         0,02 

Úbytky   - závodné stravovanie                          999,90 

    0  

              - regeneráciu PS, dopravu                    0 

              - dopravné                                0 

              - ostatné úbytky   - bankové poplatky                                                 54,02 

KZ k 31.12.2016    1 715,28 

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

Názov   ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Majetok spolu 1 764 887 2 300 325 

Neobežný majetok spolu 1 614 526 2 149 703 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 419 412 1 954 589 

Dlhodobý finančný majetok    195 114    195 114 

Obežný majetok spolu    148 009    149 215 

z toho :   

Zásoby           105               0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky        15 996       17 087 

Finančné účty      132 013      132 023 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie            2 352           1 408 

 

 

 

 



P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 764 887 2 300 326 

Vlastné imanie  1 098 954 1 636 690 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 098 954 1 636 690 

Záväzky    211 116     206 754 

z toho :   

Rezervy             550             550 

Zúčtovanie medzi subjektami VS          3 593         10 000 

Dlhodobé záväzky       202 242        193 553 

Krátkodobé záväzky           4 731             2 652 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie         454 817          456 882 

 
 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
Obec k 31.12.2016  eviduje tieto záväzky: 
 
Na základe zmluvy č. 811/3117/2002 bola poskytnutá podpora zo ŠFRB vo výške 278 828,92 € , ktorej zostatok 
k 31.12.2016 je 191 837,50 €.  Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 2034. Splátky úveru a splátky úrokov sú 
mesačné.  
 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 
 Obec neposkytla záruky. 
 

10. Podnikateľská činnosť 
 
Obec nepodnikala. 
 

11.  Finančné usporiadanie vzťahov voči 
  
a. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
b.  štátnemu rozpočtu 
c.  štátnym fondom 
d.  rozpočtom iných obcí 
e.  rozpočtom VÚC 
 



V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám 
- podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať 
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  
 
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1 S zo dňa 3. 4. 2006  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 
finančných prostriedkov 

 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Finančný dar SOŠ /májová cena/   960,00 €  960,00€        0 

Gréckokatolická cirkev.- bežné výdavky 1 900,00 € 1 900,00 €        0 

Športový klub tenisu – bežné výdavky 1 500,00 € 1 500,00 €        0 

Miestny spolok SČK – bežné výdavky    330,00 €     215,35 €         114,65 

Gréckokatolická cirkev – detský tábor 1 450,57 €  1 450,57 €        0 

Občianske združenie SVENWYS     600,00 €     600,00 €        0 

Prípevok pri narodení dieťaťa     700,00 €      700,00  €         0  

 
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1 S zo dňa 3. 4. 2006  
o dotáciách. 
 
b. 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných prostriedkov  

 
- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
OÚ- odbor 

Školstva 

Košice 

Bežné výdavky -školstvo 57 964 57 964 0 

Zo ŠR  - 

Obvod. úrad  

Bežné výdavky – evidencia obyv., 

regob 

          335,28          335,28 0 

Zo ŠR -  

Obvod. úrad 

Bežné výdavky – register adries             12,20             12,20 0 

ÚPSVaR Stravné pre deti v HN         2 429,40         2 412,12    17,28 

ÚPSVaR Školské potreby pre deti v HN            431,60               431,60 0  
Zo ŠR -  

Obvod. úrad 

Bežné výdavky - mzdy  CO           102,89            102,89 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky AČ      5 452,85           5 452,85  0 



ÚPSVaR Bežné výdavky §54 31 700,00 31 700 0 

Obvodný 

úrad 

Voľby      923,20 783,18 140,02 

Okresný úrad 

Životné 

prostredie 

Bežné výdavky        82,00     82,00 0 

Obvod. Úrad 

Cestná 

doprava 

Bežné výdavky         43,89       43,89 0 

ÚPSVaR Prídavok na dieťa         23,52       23,52 0 

Obvod. úrad Bežné výdavky – recyklačný fond        265,00     265,00 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky § 50J        874,46     874,46 0 

Nevyčerpané prostriedky za stravné v sume 17,28 € boli vrátené ÚPSVa R a nevyčerpané prostriedky týkajúce 
sa volieb boli vrátené v sume 140,02 €. 
 
c. 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d. 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2016 finančné prostriedky od inej obce. 
 
e. 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2016 finančné prostriedky od VÚC. 
 

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obec nemá vypracovaný programový rozpočet. 
 

 
 
 
 
 
Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
Mgr. Gabriela Molnárová                                               Ing. Ernest Fedor, starosta obce                               
 
 
 
 
 
 
V  Pribeníku, dňa  31.05.2017 
 
 
 


