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Výročná správa
o hospodárení obce PAČA za rok 2016
predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec Pača

1.1 Geografické údaje
1. Geografická poloha obce:
Pača leží v hôrnom údolí juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, neďaleko Krásnej
Hôrky pri Pačianskom potoku. Má hornatý až kopcovitý povrch Obklopujú ju hory Rákoša,
Čertovej Skaly, Ostrého a Panského vrchu i Pipitky. Chotár obce siaha hlboko na sever až pod
Volovec.
V
súčasnosti
má
obec
587
obyvateľov.
Zemepisná
poloha obce
je
48°
41’
0”
North,
20°
37’
0”
East.
Vzdušná vzdialenosť do miest: Rožňava 6 km, Košice 48 km, Poprad 48 km, Banská Bystrica
108 km, Bratislava 263 km, Kremenec 1208 m.n.m. - najvýchodnejší cíp republiky - 150 km,
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Záhorská Ves - najzápadnejší cíp republiky - 280 km, najbližšia hranica s Maďarskom - 14
km
2./ Celková rozloha obce je 2558 ha
3./ Nadmorská výška
Nadmorská výška v strede obce meria 428 m, v chotári 400 - 1252 m.

1.2 Demografické údaje
1./ Hustota a počet obyvateľov
Hustota obyvateľstva je 23 obyv./km2, obec mala k 31.12. 2016… 578 obyvateľov
2./ Národnostná štruktúra
národnosť slovenská – 97 %, 3 % tvoria obyvatelia maďarskej a rómskej národnosti.
3./ Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu
prevláda rímsko-katolícke vierovyznanie
4./ Vývoj počtu obyvateľov
Stav k 01. 01. 2016 -578
Počet narodených v roku 2016 – 3
Počet úmrtí v roku 2016 – 10
Prihlásených na trvalý pobyt – 12
Odhlásených z trvalého pobytu – 14
Prihlásených na prechodný pobyt - 1
vývoj počtu obyvateľov má klesajúcu tendenciu

1.3 Ekonomické údaje
1./ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 74,4 %
( podľa štatistických údajov z Výsledkov sčítania obyvatľov, domov a bytov z roku 2011)

1.4 Symboly obce
1./ Erb obce:

Erb obce Pača vychádza z historickej pečate obce, pochádzajúcej z 18. stor. Publikoval
ju Ladislav
Nagy
vo svojom elaboráte, venovanom symbolike obce Pača.
Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri rešpektovaní heraldických pravidiel erbovej
tvorby, ako aj prihliadnuc na podobu už existujúcich erbov s podobným motívom má erb
obce
Pača
túto
podobu:
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V modrom štíte strieborný, vľavootočený, späťhľadiaci Baránok Boží so zlatou zbrojou,
držiaci na zlatej krížovej žrdi striebornú, tromi cípmi ukončenú zástavu, nesúcu znamenie
červeného heroldského kríža.
Keďže v heraldike sa erb popisuje z hľadiska nositeľa, strany sú zdanlivo vymenené.
Herolským krížom sa volá kríž, ktorý plynulo prechádza celou plochou štítu, alebo zástavy
od okraja po okraj. Zbrojou sa v heraldike nazývajú zuby, rohy, pazúry, kopytá a pod.
heraldických
tvorov.
V
našom
prípade
ide
o
kopýtka
Baránka.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického
štítu.
V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov
– je znamenie v štíte kovové, teda zlaté, štítové pole nesie modrú farbu, farbu neba.

2./ Vlajka obce:

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (3/10), bielej (1/10), červenej
(2/10), žltej (1/10) a modrej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

3./ Pečať :
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PAČA. Priemer má 35 mm.
Kruhopis pečate znie SIGIL(L)VM + PATSAENSI(E?)S.
V strede pečatného poľa je zobrazený Baránok Boží zo zástavou víťazstva.

1.5 História obce
Pomenovanie Pačianskeho potoka je od slovanského osobného mena Pak. Bolo známe
už roku 1291. Už pred rokom 1291 pod
Panským vrchom, resp. pod Volovcom žili prapôvodní Pačania, kočovným spôsobom. Aj keď
prvá písomná zmienka o obci je až z roku 1338. Obec sa skladala z niekoľkých skupinových
obydlí, ktoré vytvárali jednotlivé rody, resp. veľkorodiny.
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Obec v rokoch 1290-1352 patrila hradnému panstvu na Krásnej Hôrke. Vlastníkom bol
Batyza z rodu Máriassyovcov a po ňom najbohatší feudálny rod Bebekovcov. Valasi –
obyvatelia Pače boli od začiatku privilegovaným obyvateľstvom na panstve. Jediným zdrojom
ich živobytia bolo pastierstvo, ovčiarstvo a chov kôz. Bývali v jednoduchých obydliach
zhotovených
z
kameňa,
dreva
a
prútia.
V
roku
1578
dostala
nového
zemepána
–
Andrássyovcov.
V polovici 16. Storočia sú známe dve turecké spustošenia Pače. Prvé roku 1556, druhé
roku 1570.
V rokoch 1644-1645 tak povstalecké, ako aj cisárske vojská sa dopúšťali mnohých násilností
pri
zabezpečovaní
potravín
a
iných
potrieb.
V druhej polovici 17. storočia sa obec stala čisto katolíckou. Nemala samotnú cirkevnú
organizáciu, bola súčasťou cirkvi v Krásnej Hôrke. V roku 1766 sa spomína starý drevený
kostol v obci, ktorý stál na mieste volanom Domanka. V roku 1773 mala obec 44 usadlostí.
Počiatky baníčenia siahajú do 17. storočia. Už v roku 1679 bolo známe pomenovanie časti
chotára Medená baňa. Existencia bane na drahé kovy v chotári sa datuje z roku 1772. V prvej
polovici 19. storočia sa v chotári Pače doloval okrem železnej rudy aj antimón.
V
rokoch
1745-1746
mala
obec
jedného
čižmára
a
kováča.
Obec si i v ťažkých feudálnych hospodársko-sociálnych podmienkach udržala a nezanikla. V
roku 1828 obývali 97 domov 730 obyvateľov.
Zákon o zrušení poddanstva z roku 1848 sa hradným panstvom Krásnej Hôrky uvádzal do
života veľmi opozdene a pomalým tempom. Andrássyovcom ostala vo vlastníctve všetka
pôda.

1.6 Pamiatky
V obci je postavený rímskokatolícky kostol Najsvätejšej trojice z roku 1803. Je to
bloková stavba, postavená v klasicistickom slohu, na obdĺžnikovom pôdoryse zastrešená
sedlovou strechou s murovanými štítmi.

Ľudový dom

Rímskokatolícky kostol

Ľudový dom na ul. Hlavnej č. 21 (zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok
Slovenska) bol postavený koncom minulého storočia z váľkov. Vo vstupnej miestnosti
/pitvore/ sa nachádza čierna kuchyňa s otvoreným ohniskom. V prednej izbe s dreveným
trámovým stropom a troma štvortabuľkovými oknami je umiestnená veľká homolová pec,
ktorá bola vykurovaná z čiernej kuchyne. Medzi vstupom o objektu a maštale je v streche
umiestnený vikier so sedlovou strieškou na vyhadzovanie sena.
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1.7 Kultúra a šport
1./ Spolky a organizácie
Spoločenský a kultúrny život zabezpečujú organizácie, kluby, spolky a združenia pôsobiace
v obci : zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci.
- Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku pri OZ v Pači
- Folklórna spevácka skupina Bučina
- ZO Matice Slovenskej v Pači
- Dobrovoľný hasičský zbor v Pači
2./ Knižnica
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v budove bývalej Materskej školy. Je otvorená
jedenkrát týždenne. Knižný fond tvorí primárny fond, ktorý obsahuje knihy a periodiká a je
každý rok
obnovovaný. V súčasnosti predstavuje počet registrovaných užívateľov 206 čitateľov.
Celkový počet knižných zväzkov v miestnej knižnici – 3580.
3./ Klubová činnosť
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Pača – členovia sa pravidelne stretávajú a aktívne
zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci.
4./ Športové organizácie
Pod Telovýchovnou jednotou Sokol Pača pracujú viaceré oddiely a to : futbalový oddiel,
turistický oddiel, hokejový oddiel a strelecký oddiel.
Obec a obecné organizácie usporadúvajú kultúrno-spoločenské akcie :
Obecný ples, Fašiangovú zabíjačku, Stolnotenisový turnaj, Deň matiek, Posedenie pri „Vatre
vďaky“ , Deň detí, Juliáles, Stretnutie s dôchodcami z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“,
Stretnutie s Mikulášom, Privítanie „Nového roka“, zo športových akcií : Novoročný výstup na
Volovec, Pochod k oslobodeniu obce – Bučina, Turistický výstup Gemerská stopa SNP cez
Volovské vrchy, Posledné putovanie za snehom, Strelecké preteky „O putovný pohár starostu
obce „

1.8 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci
1./ Primárny sektor – prvovýroba
Predstaviteľmi sú súkromne hospodáriaci roľníci (SHR) – Ing. Miloš Zagiba, firma LAIRD
Rožňava, Mgr. Ján Tindúr ml.
2./ Sekundárny sektor – spracovanie
-Lesospol – Pozemkové spoločenstvo Pača – ťažba a zhodnocovanie dreva
-Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov- Pozemkové spoločenstvo Pača - ťažba
3./ Terciálrny sektor – služby
V obci fungujú základné služby
-Potraviny Sofia s.r.o. Pača
-Pohostinstvo V&V Espresso Pača
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1.9 Organizačná štruktúra obce
Štatutár obce:
Ladislav Zagiba – starosta obce
Zástupca štatutára:
Mgr. Dana Sústriková
Hlavný kontrolór:
Ing. Valent Mokrý
Orgán samosprávy obce:
obecné zastupiteľstvo
Počet poslancov:
7
V poslaneckom zbore pracovali : Mgr. Dana Sústriková
Lýdia Manková
Štefan Gajdoš
Ivan Šoltés
Igor Zagiba
Igor Urbančík
Miloš Vőlďák
Počet komisií OZ:
4
1/ Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna
2/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
3/ Komisia športu, mládeže, kultúry a vzdelávania
4/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Počet zamestnancov k 31.12.2016: 5 zamestnancov
z toho riadiaci:
1- starosta obce
Zamestnanec kontroly:
1 hlavný kontrolór obce (na skrátený úväzok)
Ostatní:
Mgr. Ružena Pisárová - zodpovedá za ekonomickú, personálnu a mzdovú oblasť
Bc. Monika Krempaská - zodpovedá za oblasť administratívy
Monika Lišková - zodpovedá čistotu a údržbu objektov
Štruktúra zamestnancov
podľa pohlavia:
3 ženy a 2 muži

8

2. ROZPOČET OBCE A JEHO PLNENIE V ROKU 2016
Cieľom predkladanej výročnej správy o hospodárení obce Pača je poskytnúť:
- základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom
o účtovníctve
- analýzu príjmov a výdavkov v roku 2016
- prehľad o prijatých, poskytnutých a zúčtovaných transferoch

2.1 Rozpočet obce na rok 2016 a zmeny rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016.
Obec 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 .
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12. 2015 uznesením
č.7/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 18.3. 2016 uznesením č.1/2016
- druhá zmena schválená dňa 30.6. 2016 uznesením č. 9/2016
- tretia zmena schválená dňa 23. 9. 2016 uznesením č.17/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12. 2016 uznesením č. 26/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

230 290

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
269 620

165 290
0
65 000
192 245

203 220
1 400
65 000
269 620

165 290
65 000
0
230 290

191 120
78 500
0
269 620

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2.2 Ročná závierka
Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie
štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám,
ktoré tieto informácie využívajú.
Obec Pača viedla v roku 2016 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným
zákonom NR SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah,
spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva.
Obec takisto v plnom rozsahu rešpektovala rámcovú účtovnú osnovu a postupy
účtovania v znení Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS
13/2008) a v znení Opatrenia 9. decembra 2009 č. MF /24240/2009-31 (FS 15/2009) záväzné
medziiným aj pre obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove.
Obec predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy
podľa Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF
SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) a v znení Opatrenia MF SR
z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS 15/2009).
Obec Pača zostavila za účtovný rok 2016 riadnu účtovnú závierku k 31.12.2016, ktorá
má v znení ustanovenia § 16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru- jej obsahom je:
1.
2.
3.
4.

súvaha („Úč. ROPO SFOV 1 – 01“)
výkaz ziskov a strát („Úč. ROPO SFOV 2 – 01“)
poznámky
finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN 1 – 12

V súvahe je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov
majetku na strane pasív v peňažnom vyjadrení k 31.12.2016. Vertikálna štruktúra súvahy
súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2016 a horizontálna štruktúra súvahy
súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou spôsob
vykazovania súvahových stavov.
Horizontálnu štruktúru aktív tvoria za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch
stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), štvrtý
stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci brutto je
ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je ocenenie zníženia
hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto sa uvádza rozdiel stĺpcov 1. a 2. (brutto
– korekcia). V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom období v roku 2016
v netto. Nasledujúca bilancia zobrazuje stĺpec 3 a 4 v netto (zostatková cena).
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2. 3 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016
269 620,-

Skutočnosť k 31.12.2016
204 306,65

% plnenia
76 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2269 620,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 204 306,65 EUR, čo predstavuje 76 % plnenie.

1./ Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
203 220,-

Skutočnosť k 31.12.2016
202 906,65

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 203 220,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
202 906,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
138 016,-

Skutočnosť k 31.12.2016
137 987,37

% plnenia
99,97%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 109.931,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 109.930,88 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 655,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17.583,97 EUR,
čo je 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.300,94 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 3.283,03 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 628,03 EUR
Daň za psa 798,- €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9.676,52 €
b) nedaňové príjmy za tovary a služby
Rozpočet na rok 2016
12 831,-

Skutočnosť k 31.12.2016
12.542,93

% plnenia
97,7 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 831,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12.542,93 EUR,
čo je 97,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za predaj výrobkov a služieb ako
odber vody z verejného vodovodu ,ostatných služieb ako výpožička kníh, kosenie, prenájom
náradia, odpadových nádob, rozhlasové relácie a hrobové miesta, z prenajatých pozemkov
príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a majetku.
c) iné nedaňové príjmy:
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Rozpočet na rok 2016
1 927,-

Skutočnosť k 31.12.2016
1 929,75

% plnenia
100,1 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 927,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
1.929,75 EUR, čo predstavuje 100,1 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a úroky z účtov.
d) – bežné ostatné príjmy:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 50 446,-,50 444,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

EUR bol skutočný príjem vo výške

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

Suma
Účel
v EUR
1.
ÚPSVaR
11.713,60 Dávky v hmotnej núdzi
2.
Krajský stavebný úrad Košice
557,31 Stavebný úrad
3.
Krajský stavebný úrad Košice
25,92 Pozemné komunikácie
4.
Okresný úrad Rožňava
198,- REGOB
5.
Okresný úrad Rožňava
10,60 Register adries
6.
Okresný úrad Košice
23,28 Vojnové hroby
7.
Okresný úrad Košice
56,- Životné prostredie
8.
ÚPSVaR Rožňava
1.882,57 Aktivačná činnosť (VPP)
9.
ÚPSVaR Rožňava
692,01 Aktivačná činnosť (VPP) r.2015
10.
MF SR
13.500,- Vybudovanie chodníka k DS
11.
ÚPSVaR Rožňava
16.670,35 Aktivačná činnosť § 54
12.
ÚPSVaR Rožňava
2.281,64 Aktivačná činnosť § 54 z r.2015
13.
ÚPSVaR Rožňava
159,91 Dobrovoľnícka činnosť
14.
Okresný úrad Rožňava
673,41 Volebná činnosť
15.
DPO SR
2.000,- Oprava požiarnej techniky
SPOLU
50.444,60
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2/. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016
1400,Z odpredaja pozemku

Skutočnosť k 31.12.2016
1400,-

% plnenia
100 %

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0%

3./Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2016
65 000,-

Z rozpočtovaných finančných príjmov – z rezervného fondu obce - 65 000,- EUR sa do
rozpočtu nezapojili finančné prostředky , z dôvodu, že nebol dôvod ich zapojenia.
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2. 4 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR
Rozpočet na rok 2016
269 620,-

Skutočnosť k 31.12.2016
204 086,99

% čerpania
76 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 269 620,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 204 086,99 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.
1./Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
191 120,-

Skutočnosť k 31.12.2016
172 511,57

% čerpania
90 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 191 120,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 172 511,57 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 61 657,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume. 60 812,48
EUR, čo je 98,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra,
poslancov OZ, členov komisií a ZPOZu, aktivačných pracovníkov
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 22 224,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 21 289,63
EUR, čo je 95,7 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 91 604,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 75 476,96 EUR,
čo je 82,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 635,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 14 932,50
EUR, čo predstavuje 95,5 % čerpanie.
2./ Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
78 500,-

Skutočnosť k 31.12.2016
31 575,42

% čerpania
40,22 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 78 500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 31 575,42 EUR, čo predstavuje 40,22 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia Domu smútku a chodníka k DS
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Z rozpočtovaných 33 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 21 430,47,EUR, čo predstavuje 63,97 % čerpanie. Z toho 13.500,- € bol príspevok MF SR na
individuálne potreby obce a 7 930,47 EUR predstavovalo čerpanie z obecných prostriedkov.
b) Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 20 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10 144,95
EUR, čo predstavuje 50,72 % čerpanie.
3./ Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok
2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

202 906,65
172 511,57
+ 30 395,08
1 400,31 575,42- 30 175,42
+ 219,66
0
0

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

0

0
204 306,65
204 086,99

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

+219,66

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

0
0

Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 219,66 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 .

3.1 Tvorba a použitie prostriedkov Rezervného a Sociálneho fondu
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1./ 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
75 335,2./ Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady pre tvorbu
a čerpanie sociálneho fondu.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
698,78
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
889,69
Úbytky - stravovanie
345,- regeneráciu PS, dopravu
434,51
- poplatky a ostatné
21,45
KZ k 31.12.2016
787,51

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR
4.1.

AKTÍVA
Názov

ZS k 31.12.2016 v EUR

KZ k 1.1.2016 v EUR

668 258,31

684 190,26

588 287,58

603 304,12

11,45

11,45

Dlhodobý hmotný majetok

462 670,34

477 686,88

Dlhodobý finančný majetok

125 605,79

125 605,79

Obežný majetok spolu

79 519,29

80 621,27

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

3 109,12

Krátkodobé pohľadávky

4 931,72

3 189,54

Finančné účty

74 587,57

74 322,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

451,44

264,87

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie
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4.2.

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

668 258,31

684 190,26

Vlastné imanie

432 181,44

445 410,20

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

432 181,44

445 410,20

4 024,13

7 426,58

700,-

800,-

0

3 061,92

587,35

837,35

2 736,78

2 727,31

0

0

232 052,74

231 353,48

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4.3 Vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016
Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12. 2016
Záväzky z titulu neuhradených faktúr
Záväzky z titulu nevyfakturovaných dodávok
Záväzky z titulu neuhradených miezd
Spolu krátkodobé záväzky vo výške

222,- EUR
2.297,11 EUR
217,67 EUR
2.736,78 EUR

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12. 2016
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Spolu krátkodobé pohľadávky vo výške

2.938,39 EUR
1.992,98 EUR
4.931,72 EUR
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5. Hospodársky výsledok za rok 2016
5.1 Náklady
Náklady- popis a výška významných položiek (EUR)
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

Spotrebované nákupy

501- Spotreba materiálu
502- Spotreba energie
Služby
511- Opravy a udržiavanie
512- Cestovné
513-Náklady na reprezentáciu
518- Ostatné služby
Osobné náklady
521- Mzdové náklady
Sociálne náklady
524- Zákonné soc. poistene
527- Zákonné sociálne náklady
528- Ostatné sociálne náklady
Dane a poplatky
538- Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na
548- Ost. náklady na
prevádzkovú činnosť
prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné
551- Odpisy DNM a DHM
položky z prevádzkovej
561 Predané cenné papiere
a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia
Tvorba ostatných rezerv
553- Tvorba ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady

562- Úroky
568- Ostatné finančné náklady
584- Náklady na transfery
mimo rozpočtu obce
585 –Náklady na trasnféry
z rozpočtu obce
586- Náklady na transfery
mimo verejnej správy

Spolu
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Suma v EUR
Rok 2016
17 516,50
6 940,19
2 796,41
253,01
1 648,79
29 889,09
61 522,41
21 289,63
3 590,49
295,91
272,51
14 424,85

Suma v EUR
Rok 2015
13 683,68
8 924,25
15 014,71
128,00
2 163,55
19 797,73
42 335,84
14 913,19
1 757,20
367,70
239,06
11 238,11

50 415,19

38 432,51

0

0

700,-

800,-

0
1 230,77
0

0,1406,96
0

3 000,-

3000,-

140,88

223,06

215 226,63

173.625,55

5.2 Výnosy
Výnosy – popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh výnosov

Popis/číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné
výkony a tovar
Daňové a colné
výnosy a výnosy z
poplatkov

602- tržby z predaja služieb

Z predaja
Ostatné výnosy

632- Daňové výnosy
samosprávy
633- Výnosy z poplatkov
641- tržby z predaja DNM a
DHM
645- Ostatné pokuty,penále a
úr.z omeškania

648-Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv
652- zúčtovanie zákon.
a opravných položiek rezerv
z prevádzkovej
661 -tržby z predaja cen.
a finančnej činnosti
a zúčtovanie č. r.
607 Tržby za tovar
Mimoriad. výnosy
Finančné výnosy
662- úroky
Výnosy z bežných
691- výnosy z bež. transfer.
transf.
Výnosy z transferov 692- výnosy samosprávy
a rozpočtov. príjmov z KT zo SR
693- výnosy samosprávy
z BT zo SR
694- výnosy samosprávy
z KT od ES
695- výnosy samospráv. z
BTEU
697- výnosy samospr. od
Spolu
Z prenájmu

Suma v EUR
Rok 2016
1 733,94

Suma v EUR
Rok 2015
1465,16

128 496,87

115836,96

15 977,61

15437,55

1 400,-

1 400,-

0,-

10,-

2 748,55

2567,67

800,-

2657,00

0

0

0

0

26,35
0

48,86
0

0

0

39 168,22

23733,05

11 571,97

12 685,28

0

0

0
201 923,51

0
174.441,53

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Počiatočný stav k 1.1.2016:
Náklady triedy 5:
Výnosy triedy 6:
Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 pred zdanením:
Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 po zdanení:

0,- EUR
215 226,63
174 441,53
31431,61
- 13 308,04

Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2016 vo výške – 13 308,04
EUR budú účtovne usporiadané na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.
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6.Ostatné dôležité informácie
6.1. Prijaté granty a transféry
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad Košice
Krajský stavebný úrad Košice
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
MF SR
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
Okresný úrad Rožňava
DPO SR
SPOLU

Suma
v EUR
11.713,60
557,31
25,92
198,10,60
23,28
56,1.882,57
692,01
13.500,16.670,35
2.281,64
159,91
673,41
2.000,50.444,60

Účel
Dávky v hmotnej núdzi
Stavebný úrad
Pozemné komunikácie
REGOB
Register adries
Vojnové hroby
Životné prostredie
Aktivačná činnosť (VPP)
Aktivačná činnosť (VPP) r.2015
Vybudovanie chodníka k DS
Aktivačná činnosť § 54
Aktivačná činnosť § 54 z r.2015
Dobrovoľnícka činnosť
Volebná činnosť
Oprava požiarnej techniky

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

6.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2011 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2.000,-

2.000,-

0

TJ Sokol Pača- Futbalový oddiel
TJ Sokol Pača – Turistický oddiel

54,-

54,-

0

JT Sokol Pača – Strelecký oddiel

250,-

250,-

0

TJ Sokol Pača- Hokejový oddiel

696,98

696,98

0

Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Pača

449,83

449,83

0

FS Bučina Pača

1.000,19

1.000,-

0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.1/2011 o dotáciách.
Obec v roku 2016
- nevykonávala podnikateľskú činnosť,
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí,
- v účtovnom roku 2016 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu,
- v účtovnom roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné
podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

7. Prílohy
•

Poznámky k 31.12.2016

•

Súvaha k 31.12.2016

•

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

•

Výkaz FIN 6-04 k 31.12.2016

•

Výkaz FIN 5-04 k 31.12.2016

•

Výkaz FIN 1-12 k 31.12.2016

•

Správa audítora za r. 2016

V Pači dňa 16.05. 2017
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