ZÁPISNICA
zo zasadnutia finančnej komisie
TERMÍN:

14.06.2017

ČAS:

19:30 hod

MIESTO:

Penzión Kozák v Sebedraží

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Záverečný účet obce za rok 2016
3. Rôzne – Diskusia.
4. Uznesenie.
5. Ukončenie zasadnutia.
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie p. Vladimír Medňanský
Komisia zasadala v zložení: V. Medňanský, M. Hurtiš, L.Pecho, B. Popleková.
K bodu 2
Záverečný účet obce za rok 2016
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom v elektronickej podobe.
Zhodnotila dosiahnuté výsledky a skonštatovala, že výsledok hospodárenia je ako
i po iné roky podobný hospodáreniu v predošlom období. Komisia pozitívne
hodnotila hospodárenie obce za rok 2016. Poukázala na skutočnosť, že v
niektorých položkách vznikli prečerpania, a niektoré položky nemali čerpanie.
Komisia navrhla aby sa v budúcnosti uskutočnila 3. zmena rozpočtu tak, aby sa
predišlo takýmto nedostatkom.

bežné príjmy
979 105,26 EUR
bežné výdavky
678 409,81 EUR
--------------------------------------------------------------------------------bilancia bežného rozpočtu
+ 300 695,45 EUR
kapitálové príjmy
5 090,00 EUR
kapitálové výdavky
135 453,36 EUR
--------------------------------------------------------------------------------bilancia kapitálového rozpočtu
- 130 363,36 EUR
Obec dosiahla v roku 2016 prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový
rozpočet, ktorý bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Bilancia bežného a
kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 170 695,45 €, z ktorého je obec
povinná tvoriť rezervný fond najmenej vo výške 10 %.

Prehľad o vývoji a stave dlhu k 31. 12. 2016
Obec k 31. 12. 2016 eviduje tieto záväzky:
1. Dodávateľské faktúry
5 397,73
2. Úvery - dlhodobé záväzky
1 560 279,89
P.
č.
1.
2.
3.
4

výška úveru
ŠFRB
ŠFRB
VÚB
ŠFRB

608 112,836 456,150 000,414 000,-

úrok
1%
1%
3,7 %
1%

zabezpečenie
úveru
majetok obce
majetok obce
majetok obce
majetok obce

zostatok k
31. 12. 2016
449 107,25
687 289,84
63 144,00
360 738,80

splatnosť

použitie

r. 2038
r. 2040
r. 2020
r. 2042

BD 495,496
BD 508,509

garáže
BD 510

V porovnaní s predošlým rokom došlo k zníženiu dlhodobých záväzkov
o 71 184,82 EUR
Komisia nemá ďalšie pripomienky a navrhuje uvedený záverečný účet schváliť
K bodu 3
Komisia v tomto bode nemala žiadne podnety na prerokovanie .
K bodu 4
Komisia nemá k navrhovaným uzneseniam žiadne námietky ani výhrady.

K bodu 5
Predseda komisie po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval členom
komisie za účasť a zasadnutie finančnej komisie ukončil.

V Sebedraží

14.06.2017
Vladimír Medňanský
predseda komisie

