Záverečný účet obce Poniky
za rok 2016
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OBECNÝ ÚRAD
Starosta obce bol v r. 2016 Ing. Ján Beňo, ktorý vo funkcii pôsobil prvé volebné obdobie
Obecné zastupiteľstvo tvorilo deväť poslancov v zložení : Ondrej Bukvaj, Dušan Hrčka, Ing. Alena Ježeková,
Ing. Peter Matula, Marek Matuška, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt a Roman Meško.
Organizácie obce
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu : Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky
ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou bola Mgr. Mária Janovčíková.
Obchodné spoločnosti obce
Obec Poniky má založenú obchodnú spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky, ktorej hlavnou
činnosťou je drevárska výroba a lesníctvo. Konateľmi spoločnosti boli Ing. Peter Matula a Ing. Juraj Piar.
Zloženie dozornej rady Obecného podniku lesov spol. s r. o. Poniky ku dňu 31.12.2016 : Ing. Josef Machala,
Roman Meško a Ing. Tomáš Piar (08.11.2016 odstúpil z postu člena dozornej rady )
Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec na rok 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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného
rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením
č.130/2015, bod 18, písm. B/. Rozpočet obce bol zmenený v priebehu roka 2016 nasledovne :
1./ Rozpočtovým opatrením č.1/2016 zo dňa 30.12.2016
Druh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
2./ Rozpočtovým opatrením č.2 /2016 zo dňa 30.12.2016
Druh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových prostriedkov
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2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2016
BEŽNÝ ROZPOČET
Rozpočet schválený
eur

Rozpočet upravený
eur

1 187 336,00

1 471 891,52

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur
1 569 053,05

% plnenia
106,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 416 206,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané
prostriedky zo ŠR vo výške 444 482,42 €, čo predstavuje plnenie na 107 %.
Daň z nehnuteľností
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
47 200,00

58 200,00

53 915,22

93

Príjem za daň z pozemkov fyzických osôb bol vo výške 11 489,30 euro
Príjem za daň z pozemkov právnických organizácií bol vo výške 18 923,53 euro
Príjem za daň zo stavieb fyzických osôb bol vo výške 19 205,06 euro
Príjem za daň zo stavieb právnických organizácií bol vo výške 4 096,71 euro
Príjem za daň z bytov bol vo výške 200,62 euro
Ostatné daňové príjmy (daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva)
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
2 800,00

4 000,00

3 813,42

95

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

423 750,00

438 603,00

507 599,82

115,73

Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Z toho : Príjmy z vlastníctva majetku (prenájmy pozemkov, budov a dividendy zo zisku OPL)
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2016
eur
eur
eur
377 900,00

389 900,00

455 784,54

117

Poplatky za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli z rozpočtovaných
30 000,- euro k 31.12.2016 31 661,27 euro čo predstavuje 106 % plnenie.
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Plnenie ostatných bežných príjmov, z ktorých uvádzame napr. cintorínske poplatky 2 784,15 euro, poplatok za
káblovú TV 1 437,60 euro, za miestny rozhlas 330,00 euro, detský folklórny festival 3 767,00 euro, služby domu
smútku 495,00 euro, za stravné 2 173,90 euro, za znečisťovanie ovzdušia 81,37 euro, služby traktora 1 030,00
euro, úroky z vkladov 546,91 euro, z refundácií 815,24 euro, recyklačný fond 2 523,00 euro.
Príjmy z tuzemských grantov a transferov
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
297 380,00

554 882,52

559 242,17

101

Obec prijala nasledovné transfery a dotácie:
P.
č.

Zdroj

Poskytovateľ

1.

2.
3.

111
111
111

MV SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

4.

111

MV SR-sekcia verejnej správy

1 898,82

5.
6.
7.

111
111
111

516,12
73,00
1 454,52

8.
9.

111
111

10.

111

11.
12.
13.
14.

111
1AC
1,2
11H
111

MV SR-sekcia verejnej správy
MV SR-sekcia verejnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
MV SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
MV SR, centrum podpory
Banská Bystrica
ÚPSVaR Banská Bystrica
ÚPSVaR BB

15.
16.
17.
18.
19.
20.

111
111
111
111
111
111

OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva

290 017,00
2 560,00
3 484,00
516,00
2 387,00
363,00

21.
22.
23.
24.

111
111
111
111

OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
UPSVaR BB
UPSVaR BB

2 695,22
1 177,71
232,40
1 300,00

25.
26.
27.

71
71
72c

Sponzorské príjmy
Sponzorské príjmy
Grant zo zahraničia (Turecko)

4 059,67
300,00
4 960,00

BBSK
Fond na podporu umenia

eur
1 913,83
214 303,68
2 000,00

69,84
67,56
146,29

Účel
Voľby do NR SR
Refundácia Verejného osvetlenia
Dotácia na zabezpečenie materiálno technického
vybavenia DHZO
Na úhradu nákladov preneseného výkonu št.
správy na úseku- matrík
Na evidenciu obyvateľov (REGOP)
Na register adries
Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu št.
Správy na úseku stavebného poriadku
Na údržbu a opravu vojnových hrobov
Miestne a účelové komunikácie

564,48
20 378,03

Prenesený výkon št. správy starostlivosti o
životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnávania UoZ § 54

800,00
1 000,00

Dotácia na DFF „Zdola ponickýho mlyna“
Knižnica

Školstvo
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Normatívne FP - školstvo
Nenormatívne FP – dopravné
Nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy
Nenormatívne FP – školské potreby
Nenormatívne FP – výchova a vzdelávanie MŠ
Nenormatívne FP Sociálne znevýhodnené
prostredie
Nenormatívne FP – lyžiarsky kurz
Nenormatívne FP – škola v prírode
HN sociálne znevýhodnení
Dotácia na podporu k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením /strava HN/
Detský folklórny festival „Zdola ponickýho mlyna“
Cyklistické preteky
Na nákup výpočtovej techniky pre ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho Poniky

Transfery a dotácie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
1 000,00

1 000,00

87,00

9

Kapitálový príjem predstavoval príjem finančných prostriedkov z predaja obecných pozemkov občanom.
Kapitálová dotácia
Obec Poniky získala v r. 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky kapitálovú
dotáciu na rekonštrukciu materskej školy vo výške 15 000,00 euro, ktorá bola vyčerpaná v roku 2016
a k 31.12.2016 aj zúčtovaná.
Finančné operácie – príjmové – čerpanie vo výške
183 053,60 euro
z toho :
Nespotrebované dopravné
49,05 euro
Nespotrebovaná dotácia na rekonštrukciu MŠ z r. 2015
15 000,00 euro
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prevod
168 004,55 euro
Súčasťou finančných operácií v priebehu roka 2016 je aj poskytnutie a vrátenie návratnej finančnej pôžičky našej
dcérskej organizácii v rámci konsolidačného celku Obecnému podniku lesov, spol. s r.o. Poniky v sume
200 000,00 euro.
3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2016
Rozbor plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2016 v eurách:
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
630 000,00

888 837,17

512 704,43

58

% plnenia

50

Rozbor výdavkov podľa členenia ekonomickej klasifikácie :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

eur

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

167 718,00

281 237,93

139 559,70

Výdavky na základné mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, starostu obce a hlavnej kontrolórky
obce, odmeny, osobné a ostatné príplatky.
Poistné a príspevky do poisťovní:
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
37 326,00

53 749,48

50 981,02

95
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Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa do poisťovní : Všeobecná zdravotná poisťovňa,
Zdravotná poisťovňa Dôvera, Zdravotná poisťovňa UNION a Sociálna poisťovňa.
Cestovné náhrady
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
800,00

800,00

695,41

87

Cestovné náhrady boli poskytnuté pracovníkom na základe cestovného príkazu na služobné cesty.
Poplatky za energie
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
38 103,00

47 373,54

29 470,53

62

Poplatky za energie predstavovali poplatky za elektriku podľa jednotlivých odberných miest a poplatky za
bioenergiu pre Obecný úrad Poniky, Dom smútku, Kultúrny dom Poniky a Obvodné zdravotné stredisko.
Poplatky za vodu
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
840,00

840,00

669,72

80

Výdavky za spotrebu vody podľa jednotlivých odberných miest na základe vyúčtovacích faktúr.
Poplatky za poštovné a poplatky za telefóny (vrátane pevnej linky Základnej školy s materskou školou
Štefana Žáryho Poniky)

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
5 462,00

6 058,30

5 812,03

96

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za poštovné, poplatky za rozhlas a poplatky za telefóny mobilné služobné a
pevnú linku vrátane poplatkov ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky, ktoré sú obci refundované.
Materiálové náklady
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
66 627,00

79 084,35

39 260,57

50
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Výdavky sa týkali priamej spotreby materiálu napr. výpočtovej techniky, ozvučovacej techniky, kancelárskych
potrieb, čistiacich a toaletných potrieb, obstaranie kníh, odbornej literatúry, tlačív, materiálu týkajúceho sa
organizovania kultúrnych a športových akcií, napr. Fašiangy, Mikuláš, cyklistické preteky, Ponická fujarka,
Memoriál O. Holca a pod., nákup reklamných predmetov, materiál požiarnej ochrany, dary zakúpené pri
príležitosti významných životných jubileí našich občanov, uvítaní detí do života, výdavky pri príležitosti akcie
Posedenie s dôchodcami, výdavky na vrecia na triedený zber, výdavky na benzín a olej pre kosačky, motorové
píly a pod.
Dopravné
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
14 400,00

14 430,01

10 154,62

70

V tejto položke sú zahrnuté výdavky na servis a údržbu služobných automobilov, požiarnej techniky, výdavky na
pohonné hmoty, parkovné, poistenie vozidiel a prepravné.
Rutinná a štandardná údržba
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
127 035,00

184 935,00

88 572,54

48

V tejto položke sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravu strojov, prístrojov a zariadení, údržbu ciest a rigolov,
údržbu budov, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a verejnej zelene, zimnú údržbu ciest, údržbu
detských ihrísk, káblovej televízie, cintorínov, vežových hodín, miestneho rozhlasu a pod.
Služby
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
146 534,00

174 044,04

103 026,36

59

V tejto položke ekonomickej klasifikácie sú zahrnuté výdavky za všeobecné, ako aj špeciálne služby, ktoré sú
obstarávané dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce - napr. právnické služby, služby
požiarneho technika, audítorské služby, služby za aktualizáciu programov, za propagáciu, reklamu a inzerciu,
koncesionárske poplatky, geodetické práce, revízie, posudky, odmeny - dohody, prídel do sociálneho fondu,
ďalej sú v tejto skupine zaradené výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, napr. akcia : Detský folklórny festival,
výdavky na školenia, kurzy a semináre. Poplatky za uloženie a vývoz odpadu z nákladov tejto ekonomickej
klasifikácie predstavovali sumu 33 144,45 euro.
Bežné transfery
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
23 655,00

44 784,52

44 128,97

99
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Bežné transfery predstavovali prevod finančných prostriedkov napr. na : Základnú umeleckú školu Stožok vo
výške 5 057,93 euro, dotácie organizáciám na činnosť vo výške 27 540,40 euro, transfery na členské príspevky
vo výške 705,68 euro, na nemocenské dávky vo výške 924,96 euro, transfery spoločnému stavebnému úradu
z rozpočtu obce vo výške 2 445,48 euro a formou dotácie zo ŠR vo výške 1 454,52 euro.
a)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

% plnenia

eur

Skutočnosť
k 31.12.2016
eur

eur
155 000,00

170 000,00

142 816,42

84

Kapitálové výdavky predstavovali nákup pozemkov, obstaranie serveru v budove obecného úradu vo výške
9 774,- euro, nákup zariadení pre komunálnu údržbu vo výške 1 939,00 euro , GPS prijímač vo výške 3 586,80
euro, vybudovanie novej cesty na Stráni v sume 15 183,51 euro, zakúpenie detských ihrísk do časti obce
Ponická Lehôtka a Ponická Huta v sume 8 800,80 euro, náklady na autobusové zastávky vo výške 3 050,63
euro, náklady na rekonštrukciu budov – Obecného úradu, Materskej školy a Obvodného zdravotného strediska
predstavovali výšku 83 345,80 euro a náklady na rekonštrukciu a modernizáciu Verejného osvetlenia z rozpočtu
obce v tomto roku boli vo výške 1 698,13 euro. Bola preinvestovaná dotácia na Materskú školu zo štátneho
rozpočtu vo výške 15 000,- euro.
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Poniky
za rok 2016 (ďalej len ZŠ s MŠ ŠŽ)
40 170,67 euro
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky
0,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky
470 601,29 euro
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky
0,00
4. Výsledok hospodárenia za rok 2016:
Výsledkom hospodárenia za rok 2016 je prebytok vo výške 482 118,11 euro zistený v zmysle ustanovení § 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 je rozdielom celkových príjmov a výdavkov (bežných
a kapitálových), vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie Obce Poniky.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2016
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

eur

Počiatočný stav k 1.1.2016

39 986,65

Prírastky - z prebytku hospodárenia

18 667,17

- ostatné prírastky

0

Úbytky - krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

Konečný zostatok k 31.12.2016

58 653,82
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Sociálny fond (SF)
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho fondu č.2/2008
Sociálny fond

eur

Počiatočný stav k 01.01.2016

2 605,69

Prírastky - povinný prídel - 1%

1 139,19

Úbytky - stravovanie

609,20

Konečný zostatok k 31.12.2016

3 135,68

6. Finančné usporiadanie vzťahov
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 štátnemu rozpočtu a VÚC :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
bežné výdavky

VÚ ŠR MV SR

Voľby do NR SR

VÚ ŠR MV SR

Register adries

VÚ ŠR MV SR

Na evidenciu obyvateľov)

VÚ ŠR MV SR

Na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej
správy na úseku- matrík

VÚ ŠR MV SR

Vojnové hroby

Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR

Zabezpečenie činnosti
preneseného výkonu štátnej
správy na úseku stavebného
poriadku

OÚ pre cestnú dopravu a PK

Miestne a účelové
komunikácie

OÚ ŽP

Prenesený výkon št. správy
starostlivosti o životné
prostredie
Rodinné prídavky

ÚPSVaR BB
ÚPSVaR BB

Podpora zamestnávania UoZ
§ 54

BBSK

Dotácia na DFF „Zdola
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Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016
eur

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016
eur

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

1 913,83

1 913,83

0

73,00

73,00

0

516,12

516,12

0

1 898,82

1 898,82

0

69,84

69,84

0

1 454,52

1 454,52

0

67,56

67,56

0

146,29

146,29

0

564,48

564,48

0

20 378,03

20 378,03

800,00

800,00

0

ponickýho mlyna“
Školstvo
VÚ ŠR MV SR

Normatívne FP - školstvo

290 017,00

290 017,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – dopravné

2 560,00

2 560,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP –
vzdelávacie poukazy

3 484,00

3 484,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – školské
potreby

516,12

516,12
0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – výchova a
vzdelávanie MŠ

2 387,00

2 387,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – soc.
znevýhodnení

363,00

363,00

0

VÚ ŠR MV SR

Lyžiarsky kurz

2 696,00

2 696,00

0

VÚ ŠR MV SR

Škola v prírode

1 177,71

1 177,71

0

ÚPSVaR BB

Dotácia na podporu
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného soc.
vylúčením /strava HN/

1 300,00

1 300,00

0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

Počiatočný zostatok
k 1.1.2016
eur
9 229 456,89

Konečný zostatok
k 31.12.2016
eur
9 247 480,26

0,00

0,00

8 841 866,22

8 859 889,59

Dlhodobý finančný majetok

387 590,67

387 590,67

Obežný majetok spolu

z toho:

633 799,52

1 142 513,49

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

137 329,83

136 624,46

Zásoby

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

10 472,78

11 838,98

485 996,91

994 050,05

0,00

0,00

Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok (finančné účty)
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé
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Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
SPOLU MAJETOK

0,00

0,00

276,68

1 094,75

9 863 533,09

10 391 088,50

Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Obecný podnik
lesov spol. s r.o. Poniky vo výške 6 639,-€, akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. B. Bystrica,
počet CP : 8 675, nominálna hodnota 34,00 € za akciu, celkom vo výške 294 950,- €, finančný vklad Združenie
obcí BIOENERGIA BYSTRICKO Tajov vo výške 86 001,67 €.
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie

Počiatočný zostatok
k 1.1.2016
eur
9 605 880,14

Konečný zostatok
k 31.12.2016
eur
9 956 107,24

6 992,97

6 992,97

0,00

0,00

9 598 887,17

9 949 114,27

39 277,21

30 724,37

900,00

900,00

15 049,05

1 070,47

2 801,50

4 158,93

20 526,66

24 594,97

0,00

0,00

218 375,74

404 256,89

9 863 533,09

10 391 088,50

Oceňovacie rozdiely
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky

z toho:

rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Krátkodobé záväzky predstavujú nevyfakturované dodávky v sume 5 530,75 € a ostatné záväzky, ktoré tvoria
mzdy a odvody za mesiac december 2016. Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu.
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Poniky nemá k 31.12.2016 žiadne úvery.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov
Obec Poniky v roku 2016 poskytla dotácie nasledovným organizáciám:




ŠK OPL Poniky – na činnosť športového klubu ŠK OPL Poniky v sume 13 736,20 €.
Občianskemu združeniu Ponickje deti, Družstevná č.201, Poniky na zabezpečenie akcie Dňa detí (ceny
pre zúčastnené deti, program a pod.) v sume 300,- euro
SZPB Poniky – na činnosť Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Poniky
– na zabezpečenie návštevy pamätných miest II. sv. vojny 300,- €.
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Občianskemu združeniu Hradisko na Kláštore Ponická Huta za účelom zabezpečenia organizácie
kultúrno-spoločenskej akcie „Majstrovstvá vo varení baranieho perkeltu – Memoriál Jána Melku“
v sume 300,00 €.
Občianskemu združeniu BIKE VILLAGE – Bukovinka 133, Poniky na budovanie a vytyčovanie cyklotrás
v chotároch obcí Poniky a Dúbravica v sume 2 737,20 euro
Rímskokatolíckej cirkvi sv. Františka, farnosť Poniky, Do Hája 9, Poniky na rekonštrukciu okien,
interiérového osvetlenia a údržbu strechy v rímsko-katolíckom kostole sv. Františka z Assisi ako
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v Obci Poniky sumu 15 000,- euro.

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Poniky k 31.12.2016 nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
11.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Poniky k 31.12.2016 nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet obce Poniky za rok 2016
Bežné príjmy spolu
z toho:
Bežné príjmy obce

1 609 223,72
1 569 053,05

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

40 170,67

Bežné výdavky spolu
Z toho :
Bežné výdavky obce

983 305,72

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

470 601.29

Prebytok bežného rozpočtu

625 918,00

Kapitálové príjmy obec
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

87,00
0,00
142 816,42
0,00
-142 729,42

Prebytok/ schodok rozpočtu spolu

483 188,58

512 704,43

Odpočet štátnych a účelových prostriedkov

-1 070,47

Hospodárenie obce – Prebytok rozpočtu

482 118,11

Vypracovala: Božena Bukvajová
Predkladá : Ing. Ján Beňo, starosta obce

Vyvesené : .........................................................
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