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Záverečný účet Obce Bellova Ves za rok 2016 
  

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016  

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce                  

na  rok   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017 a 2018 (ďalej len „rozpočet obce“), ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 40/OZ/2016 dňa 04. 07. 2016. 

Rozpočet obce bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena bola schválená dňa 22.11.2016 uznesením obecného zastupiteľstva                

č. 78/OZ/2016 

- prvá zmena rozpočtu  bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zamestnancom 

obce dňa 25.11.2016. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

  

Schválený  

rozpočet   

(v eurách) 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

(v eurách) 

Príjmy celkom 150 295,00 150 295,00 

z toho :   

Bežné príjmy 112 210,00 112 210,00 

Kapitálové príjmy 22 000,00 22 000,00 

Finančné príjmy 16 085,00 16 085,00 

Výdavky celkom 149 198,00 149 198,00 

z toho :   

Bežné výdavky 112 198,00 112 198,00 

Kapitálové výdavky 22 000,00 22 000,00 

Finančné výdavky 15 000,00 15 000,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 097,00 1 097,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

150 295,00 eur 104 978,30  69,84 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 150 295,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

104 978,30 eur, čo predstavuje 69,84 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

112 210,00 eur 80 677,10 eur 71,89 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 112 210,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

80 677,10 eur, čo predstavuje 71,89 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

77 273,00 eur 72 657,58 eur 94,02 % 

 

Kategória 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 36 200,00 eur z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 42 612,98 eur,          

čo predstavuje 117,72  % plnenie. 

 

Kategória 120 – Dane z majetku 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 33 793,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24 704,70 eur,          

čo predstavuje 73,10 % plnenie.  

Z rozpočtovaných 7 000,00 eur za dane z nehnuteľnosti (daň za pozemky) z predchádzajúcich 

období bol na základe výziev na uhradenie daňového nedoplatku za daň z pozemkov (za obdobie 

od 01.01.2010 –do 31.12.2015) skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 184,54 eur. 

Z rozpočtovaných 25 000,00 eur za daň z pozemkov bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

22 816,38 eur, z rozpočtovaných 1 772,00 eur za daň zo stavieb bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 1 659,12 eur, z rozpočtovaných 21,00 eur za daň z bytov bol skutočný 

príjem k 31.12.2016 v sume 44,66 eur. 

 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností (za obdobie od 01.01.2010 – 

31.12.2016) v sume 8 933,50 eur. 
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Kategória 130 – Dane za tovary a služby 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 300,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 368,00 eur,                    

čo predstavuje 112,67 % plnenie. 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa (za obdobie od 01.01.2010 – 31.12.2016) 

v sume 977,92 eur. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 0,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10,00 eur. 

 

Daň za nevýherné hracie automaty 

Z rozpočtovaných 50,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 106,12 eur, čo predstavuje 

212,24 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 4 930,20 eur bol skutočný príjem poplatkov za komunálny odpad 

k 31.12.2016 v sume 4 603,43 eur, čo predstavuje 93,38 % plnenie.  

Z rozpočtovaných 2 000,00 eur za komunálne odpady z predchádzajúcich období bol na základe 

výziev na uhradenie daňového nedoplatku - poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (za obdobie od 01.01.2010 – do 31.12.2015) skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

252,35 eur. 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad (za obdobie od 

01.01.2010 – 31.12.2016) v sume 5 422,85 eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

5 105,00 eur 6 645,41 eur 130,17 % 

 

 

Kategória 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

Príjmy z vlastníctva 

Z rozpočtovaných 1 710,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 018,37 eur, čo je 

118,03 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume       

140,74 eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 877,63 eur. 

 

Kategória 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3 377,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 622,67 eur, čo je 

136,89 % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem z: správne poplatky za rybársky lístok v sume 52,00 eur, 

stavebná správa (SOCU) v sume 1 850,50 eur, overovanie podpisov a osvedčovanie listín v sume 

395,50 eur, výrub drevín v sume 10,00 eur, príjem z pokút, penále a iných sankcií za porušenie 
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predpisov v sume 812,00 eur, príjem z odpadových nádob v sume 129,60 eur, vyhlásenie 

v obecnom rozhlase v sume 220,00 eur, znalecké posudky a geometrické plány v sume 420,00 

eur a príjem za stravné poukážky v sume 733,07 eur. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 eur 0,00 eur 0 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo 

výške 0,00 eur, čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 29 832,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 

1 374,11 eur, čo predstavuje 4,61 % plnenie. 

Uvedený príjem predstavuje príjem z transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na 

úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 1 374,11 eur. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v eur Účel 

Ministerstvo dopravy SR 237,15 úsek stavebného poriadku 

Ministerstvo dopravy SR 11,02 Úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra SR 84,15 Úsek hlásenia pobytu občanov (REGOB) 

Ministerstvo vnútra SR 9,00 Úsek registra adries 

Okresný úrad Trnava 23,85 Starostlivosť o životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 385,90 Dotácia nové voľby (komunálne voľby 2016) 

Ministerstvo vnútra SR 623,04 Voľby do NR SR 

 

Transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

22 000,00 eur 24 301,20 eur 110,46 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22 000,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

24 301,20 eur, čo predstavuje  110,46 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

 

Kategória 230/233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

 

Príjem z pozemkov 

Z rozpočtovaných 22 000,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24 201,20 eur,          

čo predstavuje 110 % plnenie. 
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Granty a transfery, sponzorský dar 

Z rozpočtovaných 0,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 100,00 eur. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Mária Gulásziová – Združenie 

podnikateľov Gulászi 

 100,00 Kultúrna akcia 

 

 

3. Príjmové finančné operácie: 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

16 085,00 eur 0,00 eur 0 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 16 085,00 eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 0,00 eur. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec Bellova Ves nemala v roku 2016 zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

149 198,00 eur 85 153,21 eur 57,07 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 149 198,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 

v sume 85 153,21 eur, čo predstavuje 57,07 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

112 198,00 eur 78 801,95 eur                70,23 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 112 198,00 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 78 801,95 eur, čo predstavuje  70,23 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 32 680,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

33 363,82 eur, čo je 102,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu (starostka obce, hlavná kontrolórka obce a ostatní zamestnanci) a odmeny zamestnancom 

obce. 

 

Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 12 700,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

10 241,15 eur, čo je 80,64 % čerpanie.  

 

Kategória 630 - Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 36 366,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

34 718,60 eur, čo je 95,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady 

v sume 1 309,88 eur, energie a komunikácie v sume 11 813,96 eur, materiál v sume            

2 075,11 eur, rutinná a štandardná údržba v sume 158,84 eur, nájomné za nájom v sume       

187,04 eur a služby realizované dodávateľsky v sume 19 173,77 eur. 

 

Kategória 640 - Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 30 452,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume       

478,38 eur, čo predstavuje 1,60 % čerpanie. Ide o transfery na úhradu členských príspevkov        

(SOCU, ZOHŽO, ZMOS, ZMOŽO a RVC Rovinka). 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

 

Obci Bellova Ves nebol v roku 2016 poskytnutý úver, pôžička a ani návratná finančná výpomoc.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

22 000,00 eur                 6 351,26 eur    28,87 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 000,00 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 6 351,26 eur, čo predstavuje  28,87 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

15 000,00 eur                0,00 eur    0 % 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 000,00 bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 0,00 eur. 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec Bellova Ves nemala v  roku 2016 zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou 

subjektivitou. 

 

  

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 80 677,10 

z toho : bežné príjmy obce (100,200,300) 80 677,10 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 78 801,95 

z toho : bežné výdavky  obce  78 801,95 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 1 875,15 

Kapitálové  príjmy spolu 24 301,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce (230) 24 301,20 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 6 351,26 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  6 351,26 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  17 949,94 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 19 825,09 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 825,09 

Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   104 978,30 

VÝDAVKY SPOLU 85 153,21 

Hospodárenie obce  19 825,09 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 19 825,09 
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Prebytok rozpočtu v sume 19 825,09 eur  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, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 982,50 eur  

- tvorbu cestného fondu vo výške 842,59 eur 

- tvorbu fondu rozvoja obce vo výške 17 000,00 eur. 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves vytvorilo dňa 09.04.2015 uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 24/OZ/2015 nasledovné peňažné fondy: Rezervný fond, Fond rozvoja obce 

a Cestný fond. Uvedené peňažné fondy sú združené do jedného účtu, ktorý je vedený v pobočke 

banky VÚB banka, a. s. pod názvom Fondový účet a číslom účtu v tvare                               

IBAN: SK97 0200 0000 3509 2502 6122. 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Fond rozvoja obce 

Obecné zastupiteľstvo dňa 09.04.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/OZ/2015  

vytvorilo fond rozvoja obce. O použití fondu rozvoja obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Cestný fond 

Obecné zastupiteľstvo dňa 09.04.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/OZ/2015  

vytvorilo cestný fond. O použití cestného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Hospodárenie jednotlivých fondov  v roku 2016 je zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

              

Hospodárenie fondov 

Názov fondu Začiatočný stav  

k 1.1.2016 v eurách 

Konečný zostatok 

k 31.12.2016 v eurách 

Spolu: 59 182,95 52 905,40 

Rezervný fond 12 687,86  11 299,01 

Fond rozvoja obce 45 995,09 41 106,39 

Cestný fond 500,00 500,00 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond je vedený 

v pobočke banky VÚB banka, a. s. pod názvom Fondový účet a číslom účtu v tvare               

IBAN: SK85 0200 0000 0037 6464 8054. 
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Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016   631,65 

Prírastky - povinný prídel -        %                                                 280,86  - 1% z HM 

               - ostatné prírastky  0,00    

Úbytky   - závodné stravovanie                     0,00   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                74,47    

KZ k 31.12.2016 838,04 eur 

 

              

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 236 814,67 438 304,06 

Neobežný majetok spolu 149 282,57 328 810,72 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 114 897,73 294 425,88 
Dlhodobý finančný majetok 34 384,84 34 384,84 

Obežný majetok spolu 87 428,90 109 257,27 
z toho :   
Zásoby 0,00  
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 400,00 400,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 1 015,93 
Krátkodobé pohľadávky  12 430,65 13 549,10 
Finančné účty  74 333,65 94 281,05 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  103,20 236,07 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 236 814,67 438 304,06 

Vlastné imanie  159 899,56 319 824,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 70 288,98 
Výsledok hospodárenia  159 899,56 249 535,69 

Záväzky 5 253,73 49 114,09 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 42 852,15 
Dlhodobé záväzky 631,65 838,04 
Krátkodobé záväzky 4 622,08 5 419,70 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 4,20 

Časové rozlíšenie 71 661,38 69 365,30 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Stav záväzkov k 31.12.2016    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2016 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 5 419,70 4 972,39 447,31 

- zamestnancom 1 886,06 1 886,06 0,00 

- poisťovniam  1 321,08 1 321,08 0,00 

- daňovému úradu 0,00 0,00 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 4,20 4,20 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 0,00 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.2016 8 626,84 8 179,53 447,31 

 

Stav úverov k 31.12.2016  

Obec Bellova Ves v roku 2016 nemala, resp. neuzatvorila žiadnu Zmluvu o úvere, tzn., že stav 

úverov k 31.12.2016 je 0,00 eur. 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

Obec Bellova Ves nie je, resp. v roku 2016 nebola zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

 

Obec Bellova Ves v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám 

- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Bellova Ves v roku 2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

Obec Bellova Ves v roku 2016 nezriadila, resp. nebola zriaďovateľom rozpočtových organizácií.  

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

Obec Bellova Ves v roku 2016 nezriadila, resp. nebola zriaďovateľom príspevkových 

organizácií.  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Obec Bellova Ves v roku 2016 nezaložila právnickú osobu.  

 

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 - 

Finančné 

riaditeľstvo 

SR  

Podiely na daniach (daň z príjmov FO) 42 612,98 eur        42 612,98 eur        0,00 eur 

Ministerstvo 

dopravy SR 

Úsek stavebného poriadku 237,15 eur 237,15 eur 0,00 eur 

Ministerstvo 

dopravy SR 

Úsek dopravy 11,02 eur 11,02 eur 0,00 eur 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Úsek hlásenia pobytu občanov 

(REGOB) 

84,15 eur 84,15 eur 0,00 eur 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Úsek registra adries 9,00 eur 9,00 eur 0,00 eur 

Okresný 

úrad Trnava 

Starostlivosť o životné prostredie 23,85 eur 23,85 eur 0,00 eur 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia nové voľby (komunálne voľby 

2016) 

385,90 eur 385,90 eur 0,00 eur 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby do NR SR 623,04 eur 623,04 eur 0,00 eur 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Bellova Ves neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 



Záverečný účet Obce Bellova Ves za rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Bellova Ves 

dňa 04.08.2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/OZ/2017 
14 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

 

Obec/mesto 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Šamorín 408,00 408,00 0,00 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Bellova Ves neuzatvorila v roku 2016 zmluvu so žiadnym VÚC.  

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Rozpočet na rok 2016 bol schválený bez programovej štruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


