
    
Mesto Nová Dubnica 

 

V Novej Dubnici  22.3.2017 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 DŇA  12.04.2017 

 
 
K bodu:      Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2016 a návrh na finančné usporiadanie 

výsledku hospodárenia za rok 2016. 
 
 
 
Spracoval:   Ing. Ježíková Eva, odd. ekonomické 
 
 
 
Predkladá:   Ing. Eva Lackovičová, prednosta MsÚ 
 
 
 
Materiál obsahuje:      Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2016 a návrh na finančné usporiadanie 

výsledku hospodárenia za rok 2016. 
- dôvodová správa 
- tabuľkové prílohy a grafy 
 
 

Počet výtlačkov:  10 
 
 
Rozdeľovník:   -     primátor  mesta 

-     prednosta úradu 
-     zástupca primátora 
-     hlavný kontrolór 
- MsÚ – odd. organizačno – správne 
- MsÚ – odd. ekonomické 
- poslanci MsZ 

 
 
 
 

Stanovisko FaMK:  F a MK na svojom zasadnutí dňa 10.04.2017 prerokuje predložený  
                                materiál a bude informovať o svojom stanovisku na MsZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                 Návrh na uznesenie 



    
Mesto Nová Dubnica 

 

V Novej Dubnici  22.3.2017 
 

 

Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie: 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce 

 
 

Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu schvaľuje: 
I. Celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
II. Prebytok rozpočtu  v sume  679 196,55 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., upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 11 495,83 EUR      
       a po vyrovnaní schodkových finančných operácií -50 299,20 €, je vo výške  617 401,52 EUR . 

 
III. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 617 401,52 EUR takto: 

 

*prevod do rezervného fondu    66 770,07 
 

*obec v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách  §15 ods. 4 vytvárajú rezervný fond vo výške 
určenej ich MsZ, najmenej však   10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6  

 

*prevod do fondu obnovy a rozvoja mesta /FOaRM/                      550 631,45   

* v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách §16 ods. 6 prebytok rozpočtu obce zistený podľa 
§10 ods.3 písm. a) a b)je zdrojom rezervného fondu , prípadne ďalších fondov                   

 

   1, Záverečný účet za rok 2016 
 

 
v EUR 

príjmy 6 963 150,11 

výdavky 6 283 953,56 

Výsledok hospodárenia - schodok bežného a kapitálového rozpočtu 679 196,55 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky 11 495,83 

upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané 
prostriedky 667 700,72 

schodok finančných operácií -50 299,20 

neprerozdelené finančné prostriedky po usporiadaní schodku 
rozpočtového hospodárenia vo finančných operáciách prebytkom 
hospodárenia /kladným rozdielom medzi príjmami a výdavkami rozpočtu /   

617 401,52 

zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k 
31.12.2016 

657 405,94 
 

  

 
 

    
  


