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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet na rok 2016 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 a obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou
samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým
a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej
klasifikácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č.53/2015.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesenie č. 40/2016-rozpočtové opatrenie č.1
- druhá zmena schválená dňa 18.01.2017 uznesenie č. 5/2017-rozpočtové opatrenie č.2

Rozpočet obce k 31.12.2016 v EUR

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2015

Schválený
rozpočet
168.759,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
178.828,00

141.759,00
27.000,00

151.828,00
27.000,00

168.759,00

178.828,00

133.314,00
35.445,00

151315,00
27.513,00

0,00

0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
178.828,00

Skutočnosť k 31.12.2016
204.768,73

% plnenia
114,51%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 178.828,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
204.768,73 EUR, čo predstavuje 114,51% plnenie.
1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
151.828,00

Skutočnosť k 31.12.2016
177.768,73

% plnenia
117,09%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 151.828,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
177.768,73 EUR, čo predstavuje 117,09% plnenie.
a) daňové príjmy /100/:
Rozpočet na rok 2016
136.428,00

Skutočnosť k 31.12.2016
147.499,39

% plnenia
108,12%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 114.934,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 122.099,60 EUR, čo predstavuje plnenie na
106,23%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9.220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 8.549,48 EUR, čo je
92,73% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4.279,22 EUR, dane zo stavieb boli vo
výške 4.262,85 EUR a dane z bytov vo výške 7,41 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 358,98 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 574,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 486,50 EUR,
čo je 84,76% plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 42,00 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 7.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 11.400,50 EUR,
čo je 150,01% plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky z dani za ubytovanie vo výške 1.686,00 EUR.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
Poplatok nebol rozpočtovaný. Skutočný príjem k 31.12.2016 bol vo výške 9,96 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4.953,35 EUR,
čo je 120,81 % plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vo výške 365,42 EUR.
b) nedaňové príjmy /200/:
Rozpočet na rok 2016
4.820,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
17.545,91 EUR

% plnenia
364,02 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.
Z rozpočtovaných 3.170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 11.127,81 EUR, čo
je 351,04% plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov -byt MŠ, kancelária Urbariátu a prenájom OB v sume
1.555,81 EUR a za prenájom pozemku LA Žiarce v sume 7.347,00 EUR (doplatené roky 2014
a 2015-neboli rozpočtované) ako i za hrobové miesto –roky 2016-2020 v sume 2.225.00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Administratívne poplatky – správne poplatky – z rozpočtovaných 1.620,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2016 vo výške 4.410,92 EUR, čo je 272,28% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy ako rodičovský poplatok*MŠ v sume 1.731,00 EUR , réžia
ŠJ pri MŠ 643,97 EUR, správne poplatky overovacie a stavebné v sume 1.051,00 EUR, relácie
v MR 74,53 EUR predaj 110 l kontajnera na KO 96,48 EUR, pokuta priestupková 99,00 EUR,
stravné 690,28 EUR, úroky z vkladov 24,66 EUR,
Ostatné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjme k 31.12.2016 vo výške 2.007,18 EUR.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z dobropisov 718,52 EUR a preplatkov z ročného
zdravotného poistenia za rok 2015 -1.239,53 EUR.
c) iné nedaňové príjmy/300/:
Rozpočet na rok 2016
10.580,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
12.723,43 EUR

% plnenia
120,26%

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných celkových príjmov 10.580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
12.723,43 EUR, čo predstavuje 120,26% plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR Účel
1.
Krajský úrad stavebný
346,89 BT -Prenesený výkon ŠS na úseku
stavebného poriadku
2.
Krajský úrad pre cestnú
16,11 BT -Prenes. výkon ŠS - cestná
dopravu
doprava
3.
Krajský úrad životného
34,89 BT –Prenesený výkon ŠS na úsekoch
prostredia
starostlivosti o životné prostredie
4.
Ministerstvo vnútra SR
132,09 BT –Prenesený výkon ŠS na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
5
Okresný úrad, odbor školstva,
651,00 BT –Prenesený výkon ŠS na úseku
Žilina
školstva -príspevok na výchovu a vzdelávanie
6.
Ministerstvo vnútra SR
606,72 BT –Refundácia nákladov spojených
s Voľbami
7.
ÚPSVaR
10.404,73 Príspevok na podporu zamestnanosti
9.
Ostatní mimo VS
531,00 Grant na životné prostredie, zeleň
a šport
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2) Kapitálové príjmy /230/:
Rozpočet na rok 2016
27.000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
27.000,00 EUR

% plnenia
100,00%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 27.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
27.000,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 27.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 27.000,00 EUR čo je
100,00% plnenie.
Ide o príjem za predaj: -splaškovej kanalizácie vo výške 27.000,00 EUR (splátka za rok 2016)
3) Mimorozpočtové príjmy- školská jedáleň pri MŠ bez právnej subjektivity
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
5.792,30 EUR

% plnenia
0%

Mimorozpočtovými príjmami v roku 2016 boli príjmy za platby za stravné v zariadení školského
stravovania -Školská jedáleň pri MŠ ako i réžia a soc.fond – skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo
v sume 5.792,30 EUR.
SPOLU PRÍJMY – bežné príjmy, kapitálové príjmy , a mimorozpočtové príjmy dosiahli
k 31.12.2016 sumu 210.561,03 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
178.828,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
159.751,59 EUR

% plnenia
89,33%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 178.828,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 159.751,59 EUR, čo predstavuje 89,33% čerpanie.
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
151.315,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
148.388,46 EUR

% plnenia
98,07%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 151.315,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 148.388,46 EUR, čo predstavuje 98,07% čerpanie.
v tom :
v EUR
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
0111 Obce
55677,00
53929,40
96,86%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
1304,00
1241,00
95,17%
0160 Všeobecné verejné služby
496,00
486,98
98,18%
0320 Ochrana pred požiarmi
63,00
26,09
41,41%
0451 Cestná doprava
3406,00
3471,93
101,94%
0473 Cestovný ruch
6170,00
6159,25
99,83%
0510 Nakladanie s odpadmi
8640,00
8649,04
100,10%
0620 Rozvoj obcí
6667,00
6458,08
96,87%

0640 Verejné osvetlenie
0810 Rekreačné a športové služby
0820 Klubové a špec.kult.zariadenia
0830 Vysielacie a vydav.služby
0840 Nábož.a iné spoloč.služby
09111 Predprim.vzdel. s bež.starostl.
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie
09601 Škol.strav. v predšk.zariadení
1020 Staroba
Spolu

1360,00
804,00
1083,00
231,00
644,00
50325,00
185,00
13889,00
371,00
151.315,00

1327,28
747,05
994,96
128,07
533,97
50704,38
179,11
13042,05
309,82
148.388,46

97,59%
92,92%
91,87%
55,44%
82,91%
100,75%
96,82%
93,90%
83,51%
98,07%

Textová časť – bežné výdavky:
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
Z rozpočtovaných 68.838,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 69.340,20 EUR,
čo je 100,73% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní.
Z rozpočtovaných 23.507,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 23.217,20 EUR,
čo je 98,77%.
c) Tovary a služby.
Z rozpočtovaných 48.403,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 46.744,30 EUR,
čo predstavuje 109,92% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba (údržba výpočtovej
techniky, údržba verejných priestranstiev a zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba OB, MŠ
a ŠJ), nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery.
Z rozpočtovaných 10.567,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 9.086,76 EUR,
čo predstavuje 98,30% čerpanie (dotácie: Spoločný úrad stavebný, RVC, ZMOL ,ZMOS,
Asociácia horských sídiel, Region Liptov-oblastná org.CR, Čistý Liptov, Príspevok SAD,
Človek,Človeku).
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
27.513,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2016
11.363,13 EUR

% plnenia
41,30 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27.513,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 11.363,13 EUR, čo predstavuje 41,30% čerpanie.
V tom:
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
0451 Cestná doprava
9.849,00
3.625,40
36,81%
0620 Rozvoj obcí
11.061,00
1.136,00
10,27%
0640 Verejné osvetlenie
1.973,00
1.972,33
99,97%
0810 Rekreačné a športové
790,00
789,40
99,92%
služby
09111 Predškolská výchova
3.840,00
3.840,00
100,00%
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Textová časť – kapitálové výdavky:

04510 Cestná doprava v sume 3.625,40 EUR.
Ide o spracovanie projektu na rekonštr. infraštruktúry, sprac. projektu „Cyklochodník“ a práce na
poľnej ceste smer Lazisko.
0620 Rozvoj obcí v sume 1.136,00 EUR.
Ide o spracovanie projekt. dokumentácie –verejné priestranstvá
0640 Verejné osvetlenie v sume 1.972,33 EUR.
Jedná sa o budovanie Verejného osvetlenia v chatovej osade.
0810 Rekreačné a športové služby v sume 789,40 EUR.
Výstavba športoviska –klzisko pri krčme.
09111 Predškolská výchova v sume 3840,00 EUR
Ide o budovu MŠ –a jej zateplenie –vypracovanie projektovej dokumentácie.
3) Mimorozpočtové výdavky bežného rozpočtu
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
7.759,13 EUR

% plnenia
0%

Mimorozpočtovými výdavky v roku 2016 boli výdavky za nákup potravín, za platby za stravné
v zariadení školského stravovania -Školská jedáleň pri MŠ ako i réžia a soc.fond – skutočné
plnenie k 31.12.2016 bolo v sume 7.759,13 EUR.
SPOLU VÝDAVKY – bežné výdavky, kapitálové výdavky a mimorozpočtové výdavky príjmy
dosiahli k 31.12.2016 sumu 167.510,72 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenie za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné príjmy RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravenú prebytok /schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2016
v EUR
177.768,73
177.768,73
0,00
148.388,46
148.388,46
0,00
29.380,27
27.000,00
27.000,00
0,00
11.363,13
11.363,13
0,00
15.636,87
45.017,14

0,00
0,00
0,00

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

204.768,73
159.751,59
45.017,14

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške
29.380,27 EUR. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového
rozpočtu vo výške 15.636,87 EUR
Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3.písm a) a b) zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 45.017,14 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 45.017,14 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n-p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Finančné
prostriedky rezervného fondu sú vedené na bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Sociálny fond nie je vedený na zvláštnom bankovom účte.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel -

1.663,46
0,60 %

Úbytky - príspevok na stravovanie

579,79
710,01

Úbytky – príspevok na dopravu

0,00

Úbytky- pitný režim- kuchárka v MŠ

6,48

Úbytky – príspevok na regeneráciu, kultúrne a športové

198,00

podujatie
KZ k 31.12.2016

1.328,76
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR
AKTÍVA

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016
642.261,73
503.298,66

KZ k 31.12.2016
634.436,68
485.729,53

16.027,07
395.158,47
92.113,12
136.964,99

0,00
393.599,53
92.130,00
146.914,12

240,25
0,00
0,00
67.283,71
69.441,03
0,00
0,00
1.998,08

168,45
0,00
0,00
33.082,82
113.662,85
0,00
0,00
1793,03

ZS k 1.1.2016
642.261,73
558.462,96

KZ k 31.12.2016
634.436,68
578.223,45

0,00
0,00
558.462,96
13.740,23

0,00
0,00
578.223,45
11.340,55

700,00
0,00
1.663,46
11.376,77
0,00
70.058,54

380,00
0,00
1.328,76
9.631,79
0,00
44.872,68

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
Dlhodobé záväzky:
472 - záväzky zo sociálneho fondu

1.328,76 EUR

Krátkodobé záväzky:
321 Dodávatelia-neuhradené faktúry v lehote splatnosti
324 Prijaté preddavky -ŠJ stravné
331 Zamestnanci -nevyplatené mzdy za 12/2016 v lehote splatnosti
336 Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP-záväzky do poisťovní (mzdy 12/2016)
342 Ostatné priame dane-daň zo mzdy 12/2016

1.018,07 EUR
8,88 EUR
4.720,30 EUR
2.914,80 EUR
719,74 EUR

379

Iné záväzky-sporenia Morávková,Dikaszová, Staroňová

250,00 EUR

Dlhodobé bankové úvery
Obec nemá
Dlhodobý úver č.8130086005 bol splatený 30.07.2015

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie

9. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec Pavčina Lehota nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Pavčina Lehota nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Pavčina Lehota nemá zriadenú, založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Krajský úrad stavebný

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

BT -Prenesený výkon ŠS na

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

346,89

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

346,89 0,00

Krajský úrad pre cestnú
dopravu
Krajský úrad životného
prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad, odbor
školstva, Žilina

úseku stavebného poriadku
BT -Prenes. výkon ŠS - cestná
doprava
BT –Prenesený výkon ŠS na
úsekoch starostlivosti o životné
prostredie
BT –Prenesený výkon ŠS na
úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
BT –Prenesený výkon ŠS na
úseku školstva -príspevok na výchovu

16,11

16,11 0,00

34,89

34,89 0,00

132,09

132,09 0,00

651,00

651,00 0,00

606,72

606,72 0,00

10.404,73

10.404,73 0,00

a vzdelávanie

Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

BT –Refundácia nákladov
spojených s Voľbami
Príspevok na podporu
zamestnanosti

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Pavčina Lehota neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2016 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.
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f). Ostatné právnické a fyzické osoby
Poskytovateľ

1. Ostatní mimo VS –
obyvatelia obce

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

Grant na životné prostredie,
zeleň a šport

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

531,00 531,00

11. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Pavčina Lehota neuplatňuje programový rozpočet

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0,00

.
Vypracovala : Eva Morávková

Predkladá:

V Pavčinej Lehote dňa 31.05.2017

3
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Pavčina Lehota bez výhrad
(alebo)
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Pavčina Lehota
s výhradami a prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov ..........................

V Pavčinej Lehote
Vypracovala: Eva Morávková
....................................................

Miroslav ŠČASNÝ

