Obec Pažiť
Obecný úrad 78
IČO: 00310913
DIČ: 2021278039
Bankové spojenie: Prima banka a. s. 0808046001/5600

Návrh

Záverečný účet obce Pažiť
za rok 2016

V Pažiti , jún 2017

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
Podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec
povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.
Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES Košice.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. B/4
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 29. 04. 2016 rozpočtovým opatrením 1 – 26
- druhá zmena schválená dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 13/B/4, rozpočtové opatrenie27-97.
- tretia zmena schválená dňa 19. 12. 2016 rozpočtovým opatrením č. 98 – 134.

SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET k 31. 12. 2016
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

164.802,00

180.986,76

Výdavky celkom

164.802,00

180.986,76

Bežné príjmy

140.414,00

152.070,95

Bežné výdavky

119.496,00

152.039,76

Kapitálové príjmy

24.388,00

28.915,81

Kapitálové výdavky

41.619,00

25.260,00

0,00

0,00

Z toho

Príjmové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie
3.687,00
3.687,00
Obec má príjmy učtované kódom zdroja 41, – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu,
11T2, 1AC2 – z UPSVaR

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV v €
rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

180.986,76
180.181,60
99,56
Rozpočet tvorí bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
BEŽNÝ ROZPOČET

DAŇOVÉ PRIJMY
A/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Položka 111003
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 122.000- € boli obci k 31.12.2016 poukázané
prostriedky vo výške 122.387,50 € čo predstavuje plnenie na 100,31 %. Rozdiel v je vo výške
387,50 €.

B/ Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov Položka 121001 – predpoklad 3.685,00 €, skutočnosť 3.540,78 € t. j. 96,08 %.
Daň zo stavieb Položka 121002 – predpoklad 3.680,00 €, skutočnosť 2.894,11 € t. j. 78,64 %.
Príjmy za daň z nehnuteľností v obci sú vyrubované rozhodnutím v zmysle zákona a podľa VZN
6/2012. Obec eviduje k 31. 12. 2016 pohľadávku vo výške1.360,58 €.
C/ Dane za špecifické služby
Daň za psa položka 133001 – predpoklad 300,- € , skutočnosť 293,50 € t. j. 97,83 %.
Príjmy za psov ustanovuje VZN. Platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Obec vyrúbi po priznaní
daň rozhodnutím na spoločnom rozhodnutí k dani z nehnuteľností.
D/ Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Daň za vývoz odpadu Položka 133013 – predpoklad 6.545,00,- € , skutočnosť 6.442,87 € t. j. 98,44
%.
Príjmy od občanov za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované rozhodnutím podľa VZN
7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec eviduje
k 31. 12. 2016 pohľadávku vo výške 166,52 €.

NEDAŇOVÉ PRIJMY
A/ Príjem z prenajatých pozemkov položka 212002 – predpoklad 319,53 €, skutočnosť 319,53 €
t. j.
100 %. V tejto položke je zúčtovaný nájom za pozemky na základe zmluvy s PDP Veľké
Uherce.
B/ Príjem z prenajatých budov 212003 – predpoklad 3.000,- €, skutočnosť 2.900,16 € t. j. 96,67
%.
Ide o príjem z prenájmu kaderníctva 637,20 €, priestorov TJ- spinning 976,41 €, kultúrneho domu
908,00 €, domu rozlúčky 75,00 €, telefónnej ústredne 303,55 €.
C/ Ostatné administratívne poplatky 221004 – predpoklad 1.300,00 €, skutočnosť 1.270,00 € t. j
97,69 %.
Sú tu zahrnuté správne poplatky - poplatky za osvedčovanie podpisov, listín (243,00 €), poplatky
za vydanie stavebného a kolaudačného povolenia (905,00 €), za rybárske lístky, SHR (107,-),
poplatok za potvrdenie o pobyte (15,00 €),.
Správny poplatok sa vyberá v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Bol
viackrát novelizovaný. Aktuálne novely:
Zmena: 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2012
Zmena: 339/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2012
Zmena: 351/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2012

D/ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 – predpoklad 300,- €, skutočnosť
277,92 €, t. j. 92,64 %.
Táto položka zahŕňa predaj smetných nádob (178,92 €), služby - vyhlásenie (99,00 €).
E/ Poplatky a platby za stravné 223003
Príjmy od zamestnancov za stravné. Rozpočet 1.036,00 €, skutočnosť 1.034,31 € t. j. 99,84 %.
F/ Školné 223002 v MŠ – predpoklad 750,00 €, skutočnosť 750,00 € t. j. 100,00 %.
Obec vyberá príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN č. 10/2013 vo výške
6,00€/dieťa/mesiac. Poplatok sa netýka detí ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.

G/ Úroky z tuzemských vkladov 242
Predpoklad 10,- € bol naplnený v čiastke 9,68 € t. j.96,80 %.
H/ Prijmy z vratiek 292017
Predpoklad 395,35 €, skutočnosť 395,35 €, plnenie 100,00 %.
Vratka vznikla pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Obec v r. 2016 prijala nasledovné granty a transfery
Tuzemské bežné transfery okrem preneseného výkonu štátnej správy 312001
Tuzemské bežné transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 312012
P.č. Poskytovateľ

SUMA V €

Účel

1.

ÚPSVaR Partizánske

2.885,82

CHD

2.

ÚPSVaR Partizánske

3.060,61

ZMLUVA 50j

3

Krajský úrad ŽP

41,15

Výkon štát. správy

4.

Ministerstvo vnútra-register obyvateľov

145,20

Výkon štátnej správy

5.

Ministerstvo vnútra-register adries

10,60

Výkon štátnej správy

6.

Krajský školský úrad

1.248,00

6.

Krajský stavebný úrad

409,20

Výkon štátnej správy

7.

Okresný úrad Prievidza

710,34

Voľby NR SR

8.

UPSVaR Partizánske

16,60

Školské potreby pre ohrozené deti

9.

UPSVaR Partizánske

222,75

Návyk stravovania pre ohrozené deti

Spolu položky 312001, 312012

MŠ – výchova a vzdelávanie

8.750,07

Dotácie určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR, register adries
- na úseku stavebného poriadku a bývania
- na úseku starostlivosti o životné prostredie
- na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
Dotácia z ÚPSVaR
– preplácanie nákladov podľa dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie CHD podľa zákona č.
5/2004 Z. z. O službách v zamestnanosti.
- preplatenie nákladov za mesiac 4-10/2016 – zmluva (mesiac 11, 12/2016 – preplatenie v r. 2017) –
zmluva 50 j
- dotácia na stravu a školské potreby pre ohrozené deti v MŠ.
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy
Obec v r. 2016 mala kapitálové príjmy
- z predaja pozemku p. č. 39/194 o výmere 1.635 m2. Predaj bol schválený na OZ dňa 16. 12. 2015
uznesením 7/2015/B/7 pre Milan Glajsa, Pažiť.
- z predaja pozemku p. č. 39/199 o výmere 2.839 m2. Predaj bol schválený OZ dňa 06. 04. 2016
uznesením 9/2016/B/6 pre Roman Vlčko, Pažiť.
Predaj pozemkov sa uskutočnil v priemyselnej zóne a majú slúžiť k podnikaniu.

Položka 233001 Príjem z predaja pozemkov
Rozpočet
skutočnosť
%plnenia
28.915,81

28.915,81

100

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet

skutočnosť

0,00

% plnenia

0,00

ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV V €
Názov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

rozpočet

skutočnosť

152.039,76

131.924,15

25.260,00

25.214,94

3.687,00

0,00

180.986,76

157.139,09

Obec má výdavky účtované kódom zdroja 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 11T2, 1AC2 – z
UPSVaR
Výdavky sú členené podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
Podľa funkčnej klasifikácie:
0111 výkonné a zákonodarné orgány (obec-úrad)
0510 nakladanie s odpadmi
0620 rozvoj obcí
0640 verejné osvetlenie
0810 rekreačné a športové služby
0820 kultúrne služby
0840 náboženské a iné spoločenské služby
09111 predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Bežné výdavky - podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
0111 Obce
Výdavky tvoria mzdové náklady položky 611,614 - rozpočet 32.737,40 € skutočnosť 32.143,50 €
(starosta, pracovníčka, hlavná kontrolórka, časť mzdy CHD), odvody – rozpočet 11.822,00 €
skutočnosť 11.392,02 € (zdravotná poisťovňa položky 621 - 623, sociálna poisťovňa 625001625007), odmeny poslancov položka 637026 – rozpočet 1.200,00 € skutočnosť 1.041,00 €, cestovné
náhrady položka 631001 – rozpočet 700,00 € skutočnosť 576,09 €, energie položka 632001 (plyn
a elektrická energia) – v obecných budovách – OcU, TJ- rozpočet 7.852,43 € skutočnosť 7.852,43
€ voda položka 632002 – rozpočet 446,58 € skutočnosť 446,58 €, všeobecný materiál položka
633006, poštovné a telekomunikačné služby položka 632003 – rozpočet 800,00 € skutočnosť
663,11 €, komunikačná infraštruktúra položka 632003- rozpočet 260,00 € skutočnosť 234,74 €,
knihy, reprezentačné výdavky 633016, licencie na programy 633018, školenia, inzercia 637003,
služby – auditor 637005, stravovanie zamestnancov 637014, prídel do sociálneho fondu 637016,
odmeny poslancov 637026, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 637027, dane 637035 –
obec zaplatila daň z príjmu za predané pozemky v r. 2011, transfery na členské príspevky 642006 (RVC, Šípok, RZMaO), 642015 – transfery na nemocenské dávky (prvých 10 dní PN
zamestnancov).
Zdroj 111- výdavky z dotácií

Zdroj 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2 – výdavky zo zmluvy UPSVaR
0112, 0170 finančná oblasť
637012 - Poplatky banke – predstavovali poplatky za vedenie účtov, poplatky za úhrady zadané
elektronicky, poplatok za Internet Banking, poplatok za výpisy.
0510 Nakladanie s odpadmi
Položka 633006 – rozpočet 280,00 €, skutočnosť 11,30 €. Rozpočet nebol naplnený, nakoľko sa
nerealizoval nákup smetných nádob – nebol potrebný. Skutočnosť vo výške 11,30 € predstavuje
nákup plastových vriec na odpad.
Položka 637004 - rozpočet 7.000, 00 €, skutočnosť 7.306,44 €.
Výdavky sú za odvoz
komunálneho – všeobecné služby. V r. 2016 výdavky tvorili - vývoz pravidelný – 6.105,41 €, za
odvoz kontajnerov 714,96 €, za separovaný zber 486,07 €.
Za mesiac december 2016 boli doručené dve faktúry vo výške 968,47 €(jedna pravidelný vývoz,
druhá faktúra za vývoz kontajnera ) a sú vedené v záväzkoch. Uhradené boli v mesiaci január 2017.
V roku 2016 bolo odvezené z obce 125,23 ton odpadu.

Z toho
v tonách
zmesový odpad
11,75
objemový odpad
96,84
plasty
3,23
sklo
3,74
papier a lepenka
3,29
kovové odpady
0,24
žiarovky, elektrické zariadenia, chladničky 0,69
stavebný odpad
4,35
šatstvo
1,10

0620 Rozvoj obce
Položka 633006 - rozpočet 600,00 €, skutočnosť 626,99 € - je tu zúčtovaný všeobecný materiál
k údržbe verejných priestranstiev. Kvety, zemina, olej, benzín, lanká.
0640 Verejné osvetlenie
Položka 632001 – rozpočet 4.000,- €, skutočnosť 2.297,01 €. Výdavky predstavujú spotrebu
elektrickej energie z vlastných finančných prostriedkov. (Časť faktúr za energie bola platená
z finančných prostriedkov z dotácie z ÚPSVaR na CHD vo výške 708,10 €, preúčtovanie nákladov
z 11, 12/2015).
Položka 633006 všeobecný materiál – rozpočet 200 €, skutočnosť 141,33 €. Ide o opravu VO a
výmenu žiariviek, ktorá bola vykonaná dodávateľsky Technickými službami Partizánske.
0810 Športová činnosť
633006 – všeobecný materiál – prvky na detské ihrisko. Rozpočet 4.706,00 €, skutočnosť 4.706,00
€. Boli zakúpené prvky hojdačky na pružine, psík MAXI, vahadlová hojdačka, pieskovisko.
Položka 642001 – transfery – rozpočet 1.000,00 €, skutočnosť 1.000,- €. Bola poskytnutá dotácia
TJ obce Pažiť vo výške na náklady spojené so zabezpečením činnosti futbalového klubu na základe
zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pažiť.Dotácia bola vyúčtovaná.
0820 Kultúra
Položka 633007 – špeciálny materiál – rozpočet 350,00 €, skutočnosť 350,00 €, DVD nosiče z
kultúrnych akcií poriadaných v obci.
Položka 637003 – propagácia, reklama, inzercia – webstránka- aktualizácia údajov – vykonávaná
dodávateľsky firmou JAFIS- Ing. Stanislav Filip.

Položka 637004 – rozpočet 1.408,00 €, skutočnosť 1.871,58 €. Čerpali sa prostriedky na akcie
Fašiangy 52,00 €, Sadenie mája 17,50 €, Deň matiek 132,83 €, Deň detí 170,00 €, koniec školského
roka 111,26 €, SNP 31,76 €, Leto na pažiti 714,25 €, Úcta k starším 125,48 €, Mikuláš 167,31 €,
jubilanti 124,19 €, Silvester 225,00 €. Na podujatia boli zabezpečené kvety, upomienkové
predmety a občerstvenie pre občanov, ceny, kultúrny program, ohňostroj.
0820 Knižnica
Položka 633009 – rozpočet 100,00 €, v celkovej výške 94,81 €. V roku 2016 sa doplnil knižničný
fond, ktorý bol doplnený i darovaním kníh.
- otvorená v piatok v čase od 15,00 hod – do 17,00 hod. a prístupná verejnosti v priestoroch TJ.
0840 Náboženské a iné spoločenské služby
Položka 632001 – rozpočet 270,00 €, skutočnosť 256,44 € - Dom rozlúčky - náklady boli na
úhradu elektrickej energie.
Položka 632002 – rozpočet 30,00 €, skutočnosť16,85 € - voda v dome rozlúčky a na cintoríne.
Položka 633006 – nerozpočtované, skutočnosť 34,48 € - všeobecný materiál.
09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Výdavky na predprimárne vzdelávanie boli čerpané zo zdroja 41 – vlastné ale i zo zdroja 111 zo
štátneho rozpočtu (výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie, návyk stravovania ohrozených
dení.
Výdavky
Položka 611 – mzdy, 614 odmeny, rozpočet – 21.500,00 €, skutočnosť 21.751,28 €.
Položky 621-623, 625001-625007 príspevky do poisťovní, rozpočet 7.332,83 €,skutočnosť
7.331,95 € (okrem toho že výdavky boli z vlastných finančných zdrojov bola tu zúčtovaná aj
dotácia na výchovu a vzdelávanie.
Položka 631001 - rozpočet 500,00 €, skutočnosť 458,05 € - cestovné - dovoz stravy do MŠ zo
školskej jedálne vo Veľkých Uherciach na základe zmluvy a povolení k používaniu cestného
motorového vozidla),
Položka 632001 – rozpočet 4.610,64 €, skutočnosť 4.610,64 € - energie (elektrická energia, plyn)
Položka – 632002 – rozpočet 100,00 €, skutočnosť 139,30 € - vodné, stočné. Výdavky ďalej tvoria
telekomunikačné služby Položka 632003, komunikačná infraštruktúra Položka 632 004,
Položka 633001 – rozpočet 300,00 €, skutočnosť 527,50 € - interiérové vybavenie - doplnenie
postieľok do spálne, stolárske práce – oddelenie pece a bojlera od priestoru v umývarke.
Položky 633009 – rozpočet 106,00 €, skutočnosť 31,80 €. Knihy a časopisy čerpanie bolo
vo výške 25,80 € z vlastných finančných prostriedkov a z dotácie na výchovu a vzdelávanie
a vo výške 6,00 €.
Položka 637014 – rozpočet 3.200,00 €, skutočnosť vo výške 2.539,01€ z vlastných finančných
prostriedkov - Stravovanie na základe zmluvy obec platí réžijné náklady v ŠJ za obedy detí v MŠ
a náklady pre zamestnancov MŠ. (za mesiac december 2016 faktúry vo výške 199,69 € boli
uhradené v januári 2017 , prídel do sociálneho fondu 637016 vo výške 184,28 €.
- rozpočet 222,75 €, skutočnosť 222,75 € z prostriedkov štátneho rozpočtu – na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
10202 Staroba
Jednota dôchodcov
Položka 642002 – rozpočet aj skutočnosť vo výške 100,- €. JD Pažiť bola poskytnutá dotácia
bola použitá na náklady spojené s organizáciou posedení a výročných schôdzí členov. Dotácia bola
poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016. Bola
riadne zúčtovaná.

Kapitálový výdavky
0610
Položka 717001 – rozpočet 260,00 €, skutočnosť 256,50 €. Štrkodrvina na cestu – IBV .
0620
Položka 717001 – rozpočet 25.000,00 skutočnosť 24.958,44 €, ide o budovanie miestnej
komunikácie v priemyselnej zóne. Bola schválená zmluva o dielo a dodávateľsky ju pre obec
vybudovala AUTOCOMPANY, s. r. o. Pažiť.
Výdavkové finančné operácie
Položka 821005 – Rozpočet 3.687,00 €, skutočnosť 0,00 €. Splácanie tuzemskej listiny
z bankových úverov. Keďže obec nečerpala úver, nebolo naplnené čerpanie.
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Obec nerozpočtuje výdavky na programy.

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2016
Koncový stav účtu obce Pažiť k 31. 12. 2016 je zhodný s počiatočným stavom
účtov v Hlavnej knihe k 1. 1. 2017. Zároveň je dodržaná bilančná kontinuita, nakoľko sa aktíva
rovnajú pasívam.
K 31. 12. 2016 obec vykazuje aktíva a pasíva vo výške 471. 766,73 €.
Aktíva
Dlhodobý nehmotný majetok

7,00

Dlhodobý hmotný majetok

355.097,43

Dlhodobý finančný majetok

68.769,68

Zásoby

201,83

Pohľadávky

2.132,46

Finančný majetok

45.181,64

Časové rozlíšenie nákladov
Spolu

376,69
471.766,73

Pasíva
Nevysporiad. výsledok hospodárenia

420.692,35

Výsledok hospodárenia za rok

41.389,18

Rezervy

2.809,75

Bankové úvery

0

Záväzky zo SF

88,06

Krátkodobé záväzky

6.787,39

Časové rozlíšenie 384

0,00

Spolu

471.766,73

Náklady
50 – spotrebované nákupy

13.115,47

51 – služby

30.128,98

52 - osobnné náklady

84.518,74

53 – dane a poplatky

69,60

54 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

3.161,19

55 – odpisy, rezervy a opravné položky

20.258,75

56 finančné náklady

244,03

59 daň z prijmov

1,64

Výsledok hospodárenia r. 2016

41.389,18

Náklady spolu

192.887,58

Výnosy
60 – tržby za vlastné výkony

1.832,00

63 – daňové výnosy samosprávy

137.259,94

64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

44.935,89

65 – zúčtovanie rezerv

100,00

66 – finančné výnosy

9,68

69 – výnosy z transferov

8.750,07

Spolu

192.887,58

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 na základe
súvahy k 31. 12. 2016 a Výkazu ziskov a strát vykazuje zisk 41.389,18 €.
V r. 2016 obec tvorí rezervný fond vo výške 23.042,51 €. Nebude viesť zvlášť účet, ale analyticky
rozdelí finančné prostriedky na bežnom účte.
Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmy obce boli
vo výške 180.181,60 € a výdavky obce boli vo výške 157.139,09 €.
Príjmy

rozpočet

Skutočnosť

výdavky

rozpočet

Skutočnosť

- bežné

152.070,95

151.265,79

- bežné

152.039,76

131.924,15

28.915,81

28.915,81

- kapitálové

25.260,00

25.214,94

- finančné o.

3.687,00

0

- kapitálové
- finančné o.
spolu

0,00
180.986,76

0,00
180.181,60

spolu

180.986,76

157.139,09

Stav k 31. 12. 2016
Výpis číslo 24 z účtu 0808046001/5600 k 31.12.2016 – zostatok na účte 44.875,85 €.
(Z toho Rezervný fond 21.617,85 €)
Výpis číslo 1 z účtu 0808048007/5600 k 31. 12. 2016 – zostatok na účte 48,55 €. Obec zriadila účet
na finančné prostriedky sociálneho fondu, ktoré do tohto obdobia účtovala len analyticky na
bežnom účte.
Pokladničná kniha k 31.12.2016
- zostatok v hotovosti
8,74 €
Ceniny k 31. 12. 2016
- stravné lístky v hodnote
248,50 €

K 31. 12. 2016 obec okrem bežných bankových účtov v Prima banke a. s. Topoľčany, má účet
majiteľa cenných papierov – 300000900145, kde sú evidované akcie Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, počet CP 2072.

Sociálny fond – tvorba a použitie
Sociálny fond

Suma v €

Stav k 1.1.2016

66,43

Povinný prídel prírastky 1,00 %

516,17

0,05 %

25,81

Úbytky – príspevok na stravovanie

240,35

- DARŠEKY

280,00

Konečný zostatok k 31.12.2016

88,06

Stav na účte v Prima banke 48,55 € - (10.01.2017 – povinný prídel + 55,38€, úbytok – 15,87 za
stravenky) zostatok na účte 88,06 = 88,06 (účet 472 – stav)
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec nie je t. č. úverovo zadĺžená.
Obec v roku 2016 podpísala zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytne dotáciu vo výške 320 390,00 €
na kúpu 18 nájomných bytov, ostatnú časť na kúpu bytov získala obec na základe zmluvy so
ŠFRB- pripísal úver v prospech obce Pažiť. Tento úver sa bude splácať po odkúpení bytového domu
s 18mi bytovými jednotkami od dodávateľa stavby po jej kolaudácií v roku 2018. K 31.12.2016
mala táto finančná povinnosť hodnotu 480 580 €.
Obec v roku 2016 na základe zmluvy – podpísala zmluvu na dotáciu na kúpu technickej
vybavenosti - odstavná plocha vo výške 6 300,00 €, ostatné náklady bude obec hradiť z vlastných
zdrojov vo výške 2 700,00 €.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla v roku 2016 žiadne záruky.
Spory k 31. 12. 2016
Obec nevedie žiadne súdne spory.
PREHĽAD O STAVE POHĽADÁVOK K 31.12.2016
Obec k 31. 12. 2016 eviduje pohľadávky vo výške 166,52 € na účte 318 – pohľadávky
z nedaňových príjmov a 1.360,58 € na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obce. K
dnešnému dňu čiastka pohľadávok bola splatená.
Obec v roku 2015 zaslala prihlášky pohľadávky na Okresný súd Trenčín, ktoré vedie voči dĺžníkovi
Laubr-sport Pažiť z dôvodu nezaplatenie dane z nehnuteľnosti za roky 2013, 2014, 2015. V roku
2016 obec zaslala správcovi úpadcu Laubrsport Pažiť Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti za rok
2016 vo výške 333,11 €, ktorá bola uhradená v r. 2017 dňa 28. 04. 2017 a rozhodnutie za vývoz
odpadu vo výške 3,66 €, čiastka bola uhradená v r. 2017 dňa 28.04. 2017.
INÉ

Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto nevykazuje žiadne

náklady

a výnosy v podnikateľskej činnosti.
Obec v roku 2016 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške €
(odmenu auditorovi 500,- €, faktúry došlé v r. 2017 – týkajúce sa r. 2016 vo výške 2.309,75 €)
Obec v r. 2016 vykonala fyzickú inventarizáciu majetku. Taktiež sa vykonala inventarizácia
majetku štátu, ktorý je vo výpožičke v Materskej škole Pažiť.

Obec k 31. 12. 2016 eviduje tieto záväzky vo výške €


VOČI ZAMESTNANCOM
Ide o mzdy za mesiac december 2016.

5.052,68 €

účet 333 – prevod na účet zamestnancov 5.052,68 €


VOČI INŠTITÚCIAM
.
1.631,89 €
Ide o zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.
z toho účet 336 - zúčtovanie soc. a zdr. poistenia 883,17 €
účet 342 - daň z miezd
748,72 €

Vypracovala: Bc. Mária Gendiarová
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

Vyvesené dňa: 05. 06. 2017
Zvesené dňa: 20. 06. 2017

Návrh uznesenia:
bez výhrad
Záverečný účet obce za rok 2016 bol schválený …...........................................................
Záverečný účet bol schválený na . zasadaní OZ obce Pažiť dňa:
číslo uznesenia: B/
Počet poslancov: 5
Počet prítomných poslancov:

za:

proti:

zdržal sa:

