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1. Rozpočet obce na rok 2016 

 
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 Klubina 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 16.12.2015  uznesením č. 7/2015 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 15.06.2016 uznesením č. 9/2016 

- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 21.09.2016 uznesením č. 10/2016 

- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 12/2016 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 280 065,00 472 397,05 

z toho :   

Bežné príjmy 276 565,00 312 728,12 

Kapitálové príjmy 0,00 89 683,00 

Finančné príjmy 0,00 55 712,91 

Príjmy ZŠ s MŠ Klubina 3 500,00 14 273,02 

Výdavky celkom 280 065,00 472 397,05 

z toho :   

Bežné výdavky 179 012,00 188 316,55 

Kapitálové výdavky 0,00 2 306,11 

Finančné výdavky 10 801,00 183 168,00 

Výdavky ZŠ s MŠ Klubina 90 252,00 98 606,39 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  

 
 

Schválený rozpočet na rok 2016 bol vo výške 280 065,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných 

celkových príjmov 472 397,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 459 654,08 EUR. 

 

1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

276 565,00 312 728,12 299 986,21 95,93 

 

 

a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

159 065,00 182 097,59 181 902,27 99,89 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 163 657,47 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 163 657,47 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9 263,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 142,12 EUR. 

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 487,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 654,41 EUR.  

 

Daň za psa  

Z predpokladanej finančnej čiastky 322,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume                  

297,00 EUR. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovanej sumy 264,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 264,90 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovanej sumy 345,00 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 345,00 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 8 244,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume 8 195,78 EUR. 

 

 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky: 
 

Druh daní a poplatkov Výška pohľadávok v eurách 

Daň z nehnuteľnosti:   

- pozemky  

- stavby 

 
                                        41,22 €                                         

92,28 € 

Daň za psa 23,49 € 

Daň za ubytovanie 274,20 € 

Daň za užívanie verejného priestranstva                                         75,00 € 

Poplatok za komunálny odpad                                    1 033,54 € 
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Poplatok za vodu  366,74 € 

Spolu 1 906,47 € 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

26 260,00 30 371,72 29 902,36 98,45 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 15 978,84 EUR bol skutočný príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2016 v sume 15 778,84 EUR a príjem 

z prenajatých pozemkov bol 200 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovanej sumy 14 392,88 EUR bol  bol skutočný príjem z administratívnych poplatkov 

2 397,50 EUR, z pokút a penálov 11,30 EUR a z úrokov z tuzemských vkladov 10,84 EUR. 

Príjem za vodu, vyhlásenie v miestnom rozhlase, za káblovú televíziu, kopírovanie, a pod. 

predstavoval k 31.12.2016 sumu 11 503,88 EUR. 

 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

0,00 4 076,01 3 954,24 97,01 

 

 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 076,01 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

3 954,24 EUR, čo predstavuje 97,01 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované 

príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) granty a transfery:  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

91 240,00 96 182,80 84 227,34 92,31 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 96 182,80 EUR bol skutočný príjem vo výške 84 227,34 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

0,00 89 683,00 89 681,94 99,99 
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Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 89 683,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 89 681,94 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo hospodárstva SR  89 681,94 verejné osvetlenie 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

0,00 55 712,91 55 712,91 100,00 % 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 55 712,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

55 712,91 EUR. Z toho bola prijatá zábezpeka vo výške 50 000,00 € a použitie rezervného fondu 

vo výške 4 720,00 € v rámci modernizácie verejného osvetlenia. Prostriedky z predchádzajúcich 

rokov boli vo výške 992,91 €. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou     

Z rozpočtovanej sumy vo výške 14 273,02   EUR bolo skutočné čerpanie v sume 14 273,02 

EUR. 

 

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou            0,00     EUR 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Schválený rozpočet na rok 2016 bol 280 065,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných celkových 

výdavkov 472 397,05 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume  437 205,17 EUR.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

179 012,00 188 316,55 153 128,01 81,31 % 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
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Z rozpočtovaných 64 138,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 58 800,99 EUR, 

čo je 91,68 % čerpanie.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  23 918,40  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22 564,18 EUR, 

čo je 94,34  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 92 422,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 65 948,50 EUR, 

čo je 71,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 3 977,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 531,27 EUR, čo 

predstavuje 63,64 % čerpanie.  

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  3 860,18 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 283,07 EUR, 

čo predstavuje 85,05 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

0,00 2 306,11 2 305,74 99,98 

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  2 306,11 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 2 305,74 EUR.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Pasívna multimediálna optická sieť 

Z rozpočtovaných  1 314,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 313,63 EUR, 

čo predstavuje 99,97 % čerpanie 

 

Finančné prostriedky vo výške 992,11 € boli vrátené ako nevyčerpané finančné prostriedky 

z poskytnutých dotácií v rámci projektov kamerový systém  a multifunkčné ihrisko. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenia 

schválený upravený 

10 801,00 183 168,00 183 165,03 99,99 

 
 

Z rozpočtovaných 6 952,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB sa čerpalo                          

6 951,48 EUR. Z rozpočtovanej sumy 4 214,00 EUR na  leasing bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2014 v sume 4 213,55 EUR.  

 

Z rozpočtovanej sumy 50 000,00 EUR na vrátenie zábezpeky bola vyčerpaná suma 50 000,00 

EUR. 
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Z rozpočtovanej sumy na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 122 002,00 EUR sa 

vyčerpalo 122 000,00 EUR. 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou     

Z rozpočtovanej sumy 98 606,39 EUR bolo skutočné čerpanie 98 606,39 EUR. 

 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                  0,00       EUR 

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2016 v 

EUR 

Bežné  príjmy spolu 314 259,23 € 

z toho : bežné príjmy obce  299 986,21 € 

             bežné príjmy RO 14 273,02 € 

Bežné výdavky spolu 251 734,40 € 

z toho : bežné výdavky  obce  153 128,01 € 

             bežné výdavky  RO 98 606,39 € 

Bežný rozpočet 62 524,83 € 

Kapitálové  príjmy spolu 89 681,94 € 

z toho : kapitálové  príjmy obce  89 681,94 € 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 € 

Kapitálové  výdavky spolu 2 305,74 € 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  2 305,74 € 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 € 

Kapitálový rozpočet  87 376,20 € 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 149 901,03 € 

Zníženie prebytku  5 066,01 €  

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 144 835,02 € 

Príjmy z finančných operácií 55 712,91 € 

Výdavky z finančných operácií 183 165,03 € 

Rozdiel finančných operácií -127 452,12 € 

Príjmy spolu   459 654,08 € 

Výdavky spolu 437 205,17 € 

Hospodárenie obce 22 448,91 € 

Zníženie prebytku  5 066,01 €  

Upravené hospodárenie obce 17 382,90 € 
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 149 901,03 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, 

upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 5 066,01 zo ŠR a podľa osobitných predpisov 

navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 144 835,02 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 – 127 452,12  EUR, navrhujeme vysporiadať z prebytku 

rozpočtu obce. 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 5 066,01 EUR, a to na :  

- krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 1 737,54 EUR 

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  1 000,00 EUR 

- vrátenie fin. prostriedkov zo ZP škole v sume 1076,29 EUR 

- exekučné zrážky v sume 516,94 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 735,24 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo 

výške 17 382,90 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

 

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  52,70 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

5 928,72 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

               - spolufinancovanie na modernizácie               

                  verejného osvetlenia 

 

 

- 4 720,00 

KZ k 31.12.2016 1 261,42 
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 248,34 

Prírastky - povinný prídel  528,89 

Úbytky   - stravovanie, vianočné nepeňažné         

                 príspevky                   

 

- 502,25 

KZ k 31.12.2016 274,98 

 

 

 

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  2 195 045,02                     2 221 211,50    

Neobežný majetok spolu 2 168 355,89                     2 175 654,31    

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok -                                       -      

Dlhodobý hmotný majetok 2 076 983,82                     2 084 282,24    

Dlhodobý finančný majetok 91 372,07                          91 372,07    

Obežný majetok spolu 25 590,85                          40 341,95    

z toho :     

Zásoby                                     -                                    620,45    

Zúčtovanie medzi subjektami VS                                     -                                            -      

Dlhodobé pohľadávky                                     -                                            -      

Krátkodobé pohľadávky   2 776,66                             7 800,70    

Finančné účty   22 814,19                           31 920,80    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.                                     -                                            -      

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.                                     -                                            -      

Časové rozlíšenie  1 098,28                            5 215,24    
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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 1 426 091,53                    1 379 961,71  

Vlastné imanie  565 916,67                       606 834,69   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  -                                      -     

Fondy -                                      -     

Výsledok hospodárenia  565 916,67                       606 834,69   

Záväzky 330 173,76                       195 992,79   

z toho :     

Rezervy  600                              780,00   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 992,11                                      -     

Dlhodobé záväzky 190 170,26                       179 028,78   

Krátkodobé záväzky 16 411,39                         16 184,01   

Bankové úvery a výpomoci 122 000,00                                      -     

Časové rozlíšenie 530 001,10                       577 134,23   

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

321 – Dodávatelia                         1 737,54 €  

331 – Zamestnanci      3 540,17 €  

336  - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia  a 

zdravotného poistenia 

                        2 303,01 €  

342 - Ostatné priame dane                            470,84 €  

379 - Iné záväzky                         3 918,90 €  

472 - Záväzky zo sociálneho fondu                            296,51 €  

479 - Ostatné záväzky – úver zo ŠFRB                     178 732,27 €  

474 - Záväzky z nájmu – leasing automobil SUZUKI                         4 213,55 €  

323 – Rezervy – na audit                            780,00 €  
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je 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 v roku 2016 poskytla dotácie: 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - Rozkvet 1 400 EUR 1 400 EUR 0 

 

DHZ 700 EUR 700 EUR 0 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť od 01.07.2017, predmetom činnosti je prevádzkovanie 

verejných vodovodov III. kategórie. 

 

 

11. 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
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Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola s materskou 

školou Klubina 34 672,84 34 672,84 0,00 

 

 

 

 

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 voľby 974,17 974,17 0,00 

MV SR hlásenie pobytu občanov 179,52 179,52 0,00 

MV SR register adries 17,00 17,00 0,00 

MV SR dotácia na vojnové hroby 11,64 11,64 0,00 

MV SR 
dotácia na odmenu skladníka 

CO 
137,35 137,35 0,00 

ÚPSVaR Čadca dotácia na novovytvorené 

pracovné miesta 
17 709,02 17 709,02 0,00 

ÚPSVaR Čadca dotácia na dobrovoľnícku 

činnosť 
6 681,52 6 681,52 0,00 

ÚPSVaR Čadca dotácia na chránené pracovisko 2 308,49 2 308,49 0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana SR 
dotácia pre DHZ Klubina 700,00 700,00 0,00 

Ministerstvo 

hospodárstva SR 

modernizácia verejného 

osvetlenia 
89 681,94 89 681,94 0,00 

Okresný úrad Žilina bežné výdavky – normatívne 49 972,00 49 972,00 0,00 

Okresný úrad Žilina 

 

bežné výdavky – nenormatívne 
 

 

- vzdelávacie poukazy 

- príspevok pre 5-ročné deti 

- sociálne znevýh. prostredie 

- príspevok na učebnice 

- škola v prírode 

4 062,00 

 

676,00 

1 031,00 

145,00 

10,00 

  2 200,00 

4 062,00 

 

676,00 

1 031,00 

145,00 

10,00 

  2 200,00 

0,00 
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ÚPSVaR Čadca  

 

- dotácia na školské potreby                  

pre deti v hmotnej núdzi 
33,20 33,20 0,00 

ÚPSVaR Čadca  

 

- dotácia na stravu pre deti 

v hmotnej núdzi 
178,00 178,00 0,00 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel 

Žilinský samosprávny kraj 1 100,00 1 100,00 0,00 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Klubina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry. 

 

 

Príloha č.1 Záverečného účtu: Rozpočet k 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Kubalová                               Predkladá: Mgr. Božena Poliačková 

 

 

V Klubine dňa  30.05.2017 


