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Záverečný účet Mestskej časti Košice – Košická Nová 

ves za rok 2016 
  

 

1. Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2016  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mestskej časti bol programový rozpočet 

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2016. 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 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 Mestskej časti Košice – Košická 

Nová Ves na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový  a  kapitálový  rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves sa riadilo podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2016.  

Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bol schválený miestnym zastupiteľstvom 

dňa 17. 12. 2015 uznesením č. 71/2015. 

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2016 starostu dňa 1.2.2016  

- druhá zmena schválená dňa 15.6.2016 uznesením č. 128/2016; rozp. opatrenie 2/2016 

- tretia zmena  schválená dňa 14.9.2016 uznesením č. 148/2016; rozp. opatrenie 3/2016 

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2016 starostu dňa 1.12.2016 

 

 

Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 586 772,00 594 014,00 

z toho :   

Bežné príjmy 346 772,00 354 014,00 

Kapitálové príjmy 50 000,00 50 000,00 

Finančné príjmy 190 000,00 190 000,00 

   

Výdavky celkom 586 743,00 593 985,00 

z toho :   

Bežné výdavky 341 743,00 348 985,00 

Kapitálové výdavky 245 000,00 245 000,00 

Finančné výdavky   

   

Rozpočtové hospodárenie obce 29,00 29,00 
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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 

594 014,00 € 520 671,77 € 87,65 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 594 014,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

520 671,77 EUR, čo predstavuje  87,65 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

354 014,00 € 372 843,68 € 105,32 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 354 014,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

372 843,68 EUR, čo predstavuje  105,32 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

299 682,00 € 299 682,00 € 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 299 682,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 299 682,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

39 937,00 € 29 419,56 € 146,19 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 663,37EUR, čo je 

107,93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 128,95 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 992,02 EUR a príjem 

z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 542,40 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 15 917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 647,16 EUR, čo 

je 136,00 % plnenie.  

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 
Z rozpočtovaných 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 109,03 EUR, čo je 

46,56 % plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

16 500,00 € 28 413,50 € 172,20 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

28 413,50 EUR, čo predstavuje 172,20 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 

51,81 EUR, príjmy z dobropisov vo výške 13 410,90 EUR, príjmy z vratiek vo výške 542,23 

EUR a príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 14 408,56 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 64 395,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 328,62 

EUR, čo predstavuje 39,33 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Mesto Košice 5 000,00 Európske hlavné mesto športu 

2016 

Mesto Košice 1 000,00 Európske hlavné mesto športu 

2016 

Mesto Košice 1 242,00 50 % z výnosu – daň za psa 

Ministerstvo financií SR 1 589,12 Voľby do NR SR 2016 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 4 623,84 Príspevok § 54 

 40,97 ROEP 

Ministerstvo financií SR 932,69 Úhrada nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy (REGOB, 

Register adries) 

Arminius, s.r.o. 500,00 Sponzorská zmluva – Ples 

TH THERM, s.r.o. 200,00 Sponzorská zmluva – Ples 

Erga, s.r.o. 100,00 Sponzorská zmluva – Ples 

Satel, s.r.o. 100,00 Sponzorská zmluva – Ples 

 

Granty a 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 

50 000,00 € 10 551,00 € 21,10 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 10 551,00 EUR, čo predstavuje  21,10 % plnenie.   

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 351,00 EUR. 

 

Príjem z predaja hnuteľného majetku  

Z rozpočtovaných  200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 200,00 EUR. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Mesto Košice 10 000,00 Multifunkčné ihrisko 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

190 000,00 137 277,09 72,25 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 190 000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 137 277,09 EUR, čo predstavuje  72,25 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2015 zo dňa 17.12.2015 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 190 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 137 277,09 EUR. 

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

593 985,00 € 431 684,32 € 72,68 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 593 985,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 431 684,32 EUR, čo predstavuje  72,68 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

348 985,00 € 284 407,23 € 81,50 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 348 985,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 284 407,23 EUR, čo predstavuje  81,50 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 121 395,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

103 408,46 EUR, čo je 85,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov MÚ. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 53 375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

36 941,10 EUR, čo je 69,21 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 154 460,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

125 876,12 EUR, čo je 81,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 19 755,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

18 181,55 EUR, čo predstavuje 92,04 % čerpanie. 
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

245 000,00 € 147 277,09 € 60,11 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 245 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 147 277,09 EUR, čo predstavuje  60,11 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Multifunkčné ihrisko ul. Agátová 

Z rozpočtovaných  65 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 62 922,54 

EUR, čo predstavuje 96,81 % čerpanie.  

b) Detské ihrisko ul. Trnková 

Z rozpočtovaných  9 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 8 580,30 EUR, 

čo predstavuje 95,34 % čerpanie.  

c) Detské ihrisko ul. Trnková - oplotenie 

Skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 349,79 EUR. 

d) Výkup pozemkov pod čističkou odpadových vôd 

Z rozpočtovaných  5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4 866,00 EUR, 

čo predstavuje 97,32 % čerpanie.  

e) Zmena dispozície budovy Mliečna 1 

Z rozpočtovaných  26 500,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 23 686,37 

EUR, čo predstavuje 89,39 % čerpanie.  

f) Projektová dokumentácia rozšírenie cintorína a rekonštrukcia Domu smútku 

Z rozpočtovaných  8 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7 450,00 EUR, 

čo predstavuje  87,65 % čerpanie.  

g) Odkúpenie budovy domu smútku do majetku  

Z rozpočtovaných  2 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 266,00 EUR, 

čo predstavuje 98,52 % čerpanie.  

h) Nákup pozemkov pre účely rozšírenia cintorína 

Z rozpočtovaných  10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 646,09 

EUR, čo predstavuje  16,46 % čerpanie.  

i) Chodník Herlianska – II. etapa 

Z rozpočtovaných   30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 30 000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

j) Chodník Herlianska – II. etapa – projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných  15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 510,00 

EUR, čo predstavuje 23,40 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 372 843,68 

Bežné výdavky spolu 284 407,23 

Bežný rozpočet 88 436,45 

Kapitálové  príjmy spolu 10 551,00 

Kapitálové  výdavky spolu 147 277,09 

Kapitálový rozpočet  - 136 726,09 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -48 289,64 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  137 277,09 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 137 277,09 
PRÍJMY SPOLU   520 671,77 

VÝDAVKY SPOLU 431 684,32 

Hospodárenie obce  88 987,45 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 88 987,45 

 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 48 289,64 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016 

vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu 137 277,09 EUR  

 

Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií sumu 88 987,45 

EUR. 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 88 987,09  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 88 987,09 EUR. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

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. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  170 644,40       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

91 241,41      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – rekonštrukcia bývalej budovy MÚ – 

zmena dispozície a funkčného využitia       

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015  

obstaranie – detské ihriska ul. Trnková 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – Chodník Herlianska – II. etapa – 

združená investícia 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – Chodník Herlianska – II. etapa – 

projektová dokumentácia 

- uznesenie č. 148/2016  zo dňa 14.9.2016  

obstaranie – Pozemky pod čističkou odpadových 

vôd – odkúpenie 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – rekonštrukcia – multifunkčné ihrisko 

– projektová dokumentácia 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – rekonštrukcia – multifunkčné ihrisko 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – rozšírenie cintorína – nákup 

pozemkov 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – znalecký posudok za účelom 

stanovenia všeobecnej hodnoty p. č. 953/9 

a 953/10 

- uznesenie č. 148/2016  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – znalecký posudok za účelom 

odkúpenia – Dom smútku 

- uznesenie č. 148/2016   zo dňa 14.9.2016 

obstaranie – Dom smútku – odkúpenie  

- rozp. opatrenie  1/2016  zo dňa 1.2.2016 

obstaranie – projektová dokumentácia – rozšírenie 

cintorína 

- rozp. opatrenie  1/2016  zo dňa 1.2.2016  

obstaranie – projektová dokumentácia pre 

stavebné povolenie – rekonštrukcia domu smútku 

- uznesenie č. 71/2015  zo dňa 17.12.2015 

obstaranie – urbanistická štúdia – Geder – 

parkovisko pre cintorín 

 

23 686,37 

 

 

10 930,09 

 

 

30 000,00 

 

 

3 510,00 

 

 

4 866,00 

 

250,00 

 

 

52 672,54 

 

1 646,09 

 

50,00 

 

 

150,00 

 

 

2 266,00 

 

 

3 250,00 

 

 

 

 

3 750,00 

 

 

 

250,00      

KZ k 31.12.2016 124 608,72       
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Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 361,31   

Prírastky - povinný prídel -        %                    1 094,08 

Úbytky   - stravovanie                     1 027,26   

KZ k 31.12.2016 428,13 

 

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   

Neobežný majetok spolu 1 772 180,66 3 997 515,59 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 856,00 617,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 771 324,66 3 996 898,59 
Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 325 718,81 265 414,03 
z toho :   
Zásoby 8 782,73 945,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  54 686,02 50 147,37 
Finančné účty  262 250,06 214 321,66 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  5 905,40 1 369,57 

 

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 2 103 804,87 4 264 299,19 

Vlastné imanie  1 550 663,26 3 741 053,51 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  1 550 663,26 3 741 053,51 

Záväzky 63 809,81 65 288,65 
z toho :   
Rezervy  700,00 700,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 361,31 428,13 
Krátkodobé záväzky 62 748,50 64 160,52 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 489 331,80 457 957,03 
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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 49 679,25   

- zamestnancom 6 050,94   

- poisťovniam  6 359,08   

- daňovému úradu 1 360,25   

- mesto Košice 231,00   

- bankám -   

- štátnym fondom -   

- ostatné záväzky 480,00   

Záväzky spolu k 31.12.2016 64 160,52   

 
 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

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

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 

1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub Košická Nová Ves 15 500,00 15 500,00  

Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1 1 098,40 1 098,40  

Detské tanečné štúdio Myšičky 150,00 150,00  

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016 

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves nemá zriadenú a založenú právnickú osobu. 
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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 - 

MV SR Register obyvateľov – bežné výdavky 882,09        882,09  

MV SR Register adries – bežné výdavky 50,60 50,60  

MV SR Voľby – bežné výdavky 1 589,12 1 377,79 211,33 

ÚPSVaR Transfer na §54 – bežné výdavky 4 623,84 4 623,84  

MŽP SR ROEP 40,97 40,97  

 

Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté pre voľby vo výške 211,33 € boli vrátené do ŠR 

dňa 21. 4. 2016. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi 

fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Košice – EHMŠ 

2016 

6 000,00 6 000,00  

Mesto Košice – 50% 

z výnosu za daň za psa  

1 242,00 1 242,00  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves neprijala granty a transfery od VÚC. 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2016. 

 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 88 987,09 EUR. 


