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1. Rozpočet obce Hiadeľ na rok 2016
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.369 z r. 1990 zb. o obecnom zriadení
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec sa riadi postupmi
účtovania vydanými MF SR - opatrenie č. MF/16786/2007- 31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účt. osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. V zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje v sústave podvojného
účtovníctva. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na tri
rozpočtové roky a musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. Po skončení rozpočtového roka
obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
Údaje o plnení rozpočtu obce v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sú uvedené vo finančnom výkaze
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-04).
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hiadeľ bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016

Príjmy celkom
Z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
Finančné operácie

Schválený rozpočet 2016
355342,00
355342,00
0
0
331322,00
331322,00
24020,00

Rozpočet obce Hiadeľ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015
uznesením č. 97/2015 ako prebytkový.
OcU - zmenený štyri krát:
- zmena uskutočnená dňa 14.6.2016 - schválená dňa 14.6.2016 uznesením č. 35/2016
- zmena uskutočnená dňa 25.8.2016 - schválená dňa 25.8.2016 uznesením č. 43/2016
- zmena uskutočnená dňa 15.11.2016 - schválená dňa 15.11.2016 uznesením č. 57/2016
- zmena uskutočnená dňa 15.12.2016 - schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 70/2016
ZŠ s MŠ - zmenený štyri krát:
- zmena uskutočnená dňa 14.6.2016 - schválená dňa
- zmena uskutočnená dňa 25.8.2016 – schválená dňa
- zmena uskutočnená dňa 15.11.2016 - schválená dňa
- zmena uskutočnená dňa 15.12.2016 - schválená dňa

14.6.2016 uznesením č. 35/2016
25.8.2016 uznesením č. 43/2016
15.11.2016 uznesením č.57/2016
15.12.2016 uznesením č.70/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce a čerpanie rozpočtu za rok 2016 v Eur:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce –
prebytok rozpočtu

Upravený rozpočet 2016
492627,64
485794,77
6832,87

Skutočné čerpanie 2016
498804,03
489081,26
9722,77

Z toho:
Upravený rozpočet 2016
Bežný rozpočet
Bežné príjmy OcÚ
Bežné výdavky OcÚ
Výsledok hospodárenia OcÚ prebytok bežného rozpočtu
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
Bežné výdavky ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ –
schodok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy OcÚ
Kapitálové výdavky OcÚ
Výsledok hospodárenia OcÚschodok kapitálového rozpočtu
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ
Finančné operácie
Finančné operácie príjmové OcÚ
Finančné operácie výdavkové OcÚ
Výsledok hospodárenia OcÚ –
schodok finančných operácií
Fin. operácie príjmové ZŠ s MŠ
Fin. operácie výdavkové ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ

Skutočné čerpanie 2016

475144,33
373874,91
101269,42

475081,74
373826,94
101254,80

3113,67
77328,15
- 74214,48

9352,65
81909,61
- 72556,96

14369,64
34591,71
- 20222,07

14369,64
33344,71
- 18975,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3187,13
10020,00
- 6832,87

3187,13
10020,00
- 6832,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Eur
Upravený rozpočet obce na rok 2016
492627,64

Skutočnosť k 31.12.2016
498804,03

% plnenie
101,25

Skutočnosť k 31.12.2016
317576,43

% plnenie
99,99

1. Daňové príjmy
Upravený rozpočet obce na rok 2016
317598,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 298453,90 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 298453,90 Eur, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18690,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 18671,61 Eur,
čo je 99,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16253,71 Eur, dane zo stavieb
boli vo výške 2417,90 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
vo výške 326,11 Eur.
Dlžníkom boli zaslané výzvy na uhradenie pohľadávky.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 455,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 450,92 Eur, čo je
99,10 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 42,00 Eur.
Dlžníkom boli zaslané výzvy na uhradenie pohľadávky.
2. Nedaňové príjmy
Upravený rozpočet obce na rok 2016
74419,98
Nerozpočtované príjmy

Skutočnosť k 31.12.2016
74365,93
6252,82

% plnenie
99,92

a) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9704,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 9702,03 Eur, čo
je plnenie na 99,98 %. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 718,06 Eur.
Dlžníkom boli zaslané výzvy na uhradenie pohľadávky.

b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - nájomné
Z rozpočtovaných 7378,00 Eur z OcÚ bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 7377,75
Eur, čo je 100,00 % plnenie. Z rozpočtovaných 900,00 Eur za ZŠ s MŠ bol skutočný príjem
900,00 Eur, čo je 100%.
c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 17867,77 Eur bol skutočný príjem za OcÚ k 31.12.2016 vo výške
17829,78 Eur, čo je 99,79 %. Z rozpočtovaných 1716,67 Eur za ZŠ s MŠ bol skutočný príjem
k 31.12.2016 vo výške 1713,77 Eur, čo je 99,83 %. Skutočný príjem od stravníkov v jedálni
ZŠ s MŠ k 31.12.2016 bol vo výške 6252,82 Eur. Uvedený príjem sa nerozpočtuje.
Patria sem príjmy za správne poplatky, poplatky za pokuty a penále, za relácie v miestnom
rozhlase, za poskytnutie opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, reprografia, odpadové
nádoby, za stravné, príjmy z vkladov.
d) Príjmy od fyzickej osoby:
Z rozpočtovaných 960,00 Eur bol k 31.12.2016 skutočný príjem za OcÚ 960,00 Eur, čo je
100,00 %.
e) Príjmy od iných subjektov:
Z rozpočtovaných 35396,54 Eur bol za OcÚ k 31.12.2016 skutočný príjem 35396,54 Eur, čo
je 100,00 %. Z rozpočtovaných 497,00 Eur za ZŠ s MŠ bol skutočný príjem 486,06 Eur, čo je
97,80 %.
3. Granty a transféry
Bežné transfery:
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
MV SR – register obyvateľstva
MV SR – register adries
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR – starostlivosť o životné prostredie
MV SR - vojnové hroby
Európsky sociálny fond
UPRaSV – stravné
MV SR – Voľby do NR
MV SR - učebnice
UPRaSV – rodinné prídavky
UPRaSV – učebné pomôcky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Recyklačný fond – separ.odpad
Spolu

Suma
v Eur
484,53
171,93
10,60
22,51
19262,00
248,00
705,00
600,00
48,73
69,84
35325,67
382,00
880,32
10,00
211,68
66,40
700,00
27040,00
86239,21

Účel
prenesené kompetencie – stavebný úsek
prenesené kompetencie
infor. systém verejnej správy
prenesené kompetencie – miestne komun.
prenesené kompetencie
vzdelávacie poukazy
vzdelávanie MŠ
škola v prírode
prenesené kompetencie
starostlivosť o vojnové hroby
podpora zamest. § 54
pre deti z rodín v hmot. núdzi
voľby
príspevok pre žiakov 3.a 4. ročníka
pre deti zo sociál. rodiny
pre deti zo sociál. rodiny
dotácia pre DHZ
separovaný odpad, kontajnery

Kapitálové transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo financií
Poľnohospodárska platobná agentúra
TJ Šalková
Spolu

Suma
v Eur
9500,00
3769,64
1100,00
14369,64

Účel
rekonštrukcia obecných komunikácií
rekonštrukcia a modernizácia VO
predaj kontajnerová bunka

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v Eur
Upravený rozpočet obce na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

485794,77

489081,26

% plnenie
100,68

1. Bežné výdavky:

Upravený rozpočet obce na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

451203,06

455736,55

% plnenie
101,00

V tom:
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
Výkonné a zákonodarné orgány
Ochrana pred požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Primárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou
Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania/nerozp./
Staroba
Nezamestnanosť
Náboženské a iné spoločenské služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
Rodina a deti

Rozpočet
88755,99
2983,30
1038,36
42881,15
38818,07
2199,94
2752,00
1028,69
9270,88
55,68
35199,58
24650,50
140248,92
9540,14

Skutočnosť % plnenie
88762,92
2982,71
1038,36
42881,25
38804,64
2163,13
2751,74
1028,69
9271,69
55,68
35198,44
24614,74
140187,71
9520,27

100,01
99,98
100,00
100,00
99,97
98,33
99,99
100,00
100,01
100,00
100,00
99,85
99,96
99,79

4699,07
3974,18
39389,87
4815,12
440,53
211,68

3974,18
39389,87
4812,10
440,53
211,68

100,00
100,00
99,94
100,00
100,00

Finančné a rozpočtové záležitosti
Transakcie verejného dlhu
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
Spolu / bez nerozpočtovanej položky/

1787,01
300,00
861,47
451203,06

1786,05
299,63
861,47
451037,48

Spolu

451203,06

455736,55

99,95
99,88
100,00
99,96

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
OcÚ:
Z rozpočtovaných 72595,33 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 72589,78 Eur,
čo je 99,99 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a dohody o vykonaní práce.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 44343,43 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 44341,61 Eur,
čo je 100,00 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
OcÚ:
Z rozpočtovaných 24334,07 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 24334,07 Eur,
čo je 100,00 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 15392,19 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 15347,28 Eur,
čo je 99,71 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
OcÚ:
Z rozpočtovaných 140167,14 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 140122,75
Eur, čo je 99,97 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, štandartná údržba a ostatné tovary a služby.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 17532,77 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 17461,89 Eur,
čo je 99,60 %. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transféry
OcÚ:
Z rozpočtovaných 136478,37 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 136480,71
Eur, čo je 100,00 % . Ide o transfery pre organizácie v obci, tábor ERKO, spoločný stavebný
úrad Brusno, SZUŠ.
ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 59,76 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 59,76 Eur, čo je
100,00 %. Ide o vyplatené nemocenské dávky.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou
OcÚ:
Z rozpočtovaných 300,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 299,63 Eur, čo je
99,88 % - splátka úrokov za úver.

2. Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet obce na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenie

34591,71

33344,71

96,40

V tom:

Rekonštrukcia obecných komunikácií
Verejné osvetlenie
Zberný dvor
Rekonštrukcia a moder. ZŠ
Realizácia nových stavieb TJ
Projekt. dokumentácia TJ
Spolu

Rozpočet
10686,06
700,00
272,40
3786,60
19014,65
132,00
34591,71

Skutočnosť
10686,06
700,00
272,40
3786,60
17767,65
132,00
33344,71

% plnenie
100,00
100,00
100,00
100,00
93,44
100,00
96,40

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 je prebytok rozpočtu vo výške
9722,77 Eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Tvorba a použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Počiatočný stav k 01.01.2016
Prírastky - povinný prídel - OcÚ
- povinný prídel – ZŠ s MŠ
Úbytky: - stravovanie OcÚ
- vstupenky kult. a šport. podujatia OcÚ
- stravovanie ZŠ s MŠ
Konečný stav k 31.12.2016

446,09
566,59
503,51
229,18
338,18
184,75
764,08

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu,
VUC a ostatným subjektom verejnej správy, ostatným
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
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.

Obec Hiadeľ poskytla nasledovné dotácie:
Dňa 16.5.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 800,00 Eur DHZ Hiadeľ
(Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 1/2016).
Finančné prostriedky poskytnuté vo výške 800,00 Eur TJ Partizán Hiadeľ (Zmluva o
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 2/2016), neboli v roku 2016
čerpané.
Dňa 31.10.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 46,33 Eur ZO SZPB Hiadeľ
(Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 3/2016 na sumu 200,00
Eur). Finančné prostriedky vo výške 153,67 Eur. neboli v roku 2016 čerpané.
Dňa 7.12.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300,00 Eur Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod filiálka Hiadeľ (Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Hiadeľ v roku 2016 č. 4/2016).
Dňa 12.7.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 200,00 Eur pre eRko na letný
tábor detí (Schválené obecným zastupiteľstvo dňa 19.4.2016 č. uznesenia 19/2016. )
Obec poskytla finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov vo výške 132881,63 Eur SZUŠ
Talent v mesačných splátkach ( v mesiacoch 1/2016 – 11/2016 vo výške 11073,47 Eur a
v mesiaci 12/2016 vo výške 11073,46 Eur.)

Obec prijala v roku 2016 nasledovné transfery:
Bežné transfery:
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
MV SR – register obyvateľstva
MV SR – register adries
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR - školstvo
MV SR – starostlivosť o životné prostredie
MV SR - vojnové hroby
Európsky sociálny fond
UPRaSV – stravné
MV SR – Voľby do NR
MV SR - učebnice
UPRaSV – rodinné prídavky
UPRaSV – učebné pomôcky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Recyklačný fond – separ.odpad
Spolu
Kapitálové transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo financií
Poľnohospodárska platobná agentúra
TJ Šalková
Spolu

Suma
v Eur
484,53
171,93
10,60
22,51
19262,00
248,00
705,00
600,00
48,73
69,84
35325,67
382,00
880,32
10,00
211,68
66,40
700,00
27040,00
86239,21

Suma
v Eur
9500,00
3769,64
1100,00
14369,64

Účel
prenesené kompetencie – stavebný úsek
prenesené kompetencie
infor. systém verejnej správy
prenesené kompetencie – miestne komun.
prenesené kompetencie
vzdelávacie poukazy
vzdelávanie MŠ
škola v prírode
prenesené kompetencie
starostlivosť o vojnové hroby
podpora zamest. § 54
pre deti z rodín v hmot. núdzi
voľby
príspevok pre žiakov 3.a 4. ročníka
pre deti zo sociál. rodiny
pre deti zo sociál. rodiny
dotácia pre DHZ
separovaný odpad, kontajnery

Účel
rekonštrukcia obecných komunikácií
rekonštrukcia a modernizácia VO
predaj kontajnerová bunka

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v Eur.
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

KS k 31.12.2016
438397,73
1457,70
333716,03
103224,00

Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie spolu
Z toho: náklady budúcich období
Z toho: príjmy budúcich období
Spolu

13289,12
195,88
9008,53
4084,71
0,00
0,00
0,00
1112,56
946,06
166,50
452799,41

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:
Oceňovací rozdiel z kapit.účastín
Nevysp.výsledok hospod. minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie spolu
Z toho:
Výnosy budúcich období
Spolu

KZ k 31.12.2016
291198,81
2447,26
288284,62
466,93
45980,25
764,08
36176,17
1100,00
7940,00
115620,35
115620,35
452799,41

8. Prehľad o vývoji dlhu
V roku 2013 Prima banka Slovensko a.s., Žilina poskytla obci úver vo výške 20000,00 Eur Zmluva o kontokorentnom úvere č. 07/006/13 zo dňa 28.112013.
Splácanie úveru je rovnomerné v mesačných splátkach 335,00 Eur. Zostatok úveru
k 31.12.2016 je 7940,00 Eur. Zaplatené úroky z úveru za rok 2016 boli vo výške 299,63 Eur.
V roku 2015 Pozemkové spoločenstvo poskytlo obci návratnú finančnú výpomoc vo výške
20000,00 Eur – Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 28.9.2015.
Poskytnutá finančná výpomoc bola v roku 2016 splatená vo výške 6000,00 Eur. Zostatok
finančnej výpomoci k 31.12.2016 je 14000,00 Eur.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Hiadeľ eviduje záruku na prijatý úver od Prima banky Slovensko a.s. Žilina – Zmluva
o termínovanom úvere č. 07/006/13.

10. Prehľad o rozpočtových a príspevkových organizáciách
Obec Hiadeľ má od 1.9.2010 zriadenú rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ s právnou
subjektivitou.
Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Hiadeľ poskytla nasledovné dotácie:
Dňa 16.5.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 800,00 Eur DHZ Hiadeľ
(Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 1/2016).
Finančné prostriedky poskytnuté vo výške 800,00 Eur TJ Partizán Hiadeľ (Zmluva o
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 2/2016), neboli v roku 2016
čerpané.
Dňa 31.10.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 46,33 Eur ZO SZPB Hiadeľ
(Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016 č. 3/2016 na sumu 200,00
Eur). Finančné prostriedky vo výške 153,67 Eur. neboli v roku 2016 čerpané.
Dňa 7.12.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300,00 Eur Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod filiálka Hiadeľ (Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Hiadeľ v roku 2016 č. 4/2016).
Dňa 12.7.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 200,00 Eur pre eRko na letný
tábor detí (Schválené obecným zastupiteľstvo dňa 19.4.2016 č. uznesenia 19/2016. )
Obec poskytla finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov vo výške 132881,63 Eur SZUŠ
Talent v mesačných splátkach ( v mesiacoch 1/2016 – 11/2016 vo výške 11073,47 Eur a
v mesiaci 12/2016 vo výške 11073,46 Eur.)
.

12. Podnikateľská činnosť
Obec Hiadeľ podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Hiadeľ 18.04.2017
Vypracovala: Pejková Alena

Ondrej Snopko
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli: 3.5.2017
Zvesené z úradnej tabule:
6.6.2017

