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S P R Á V A
o hospodárení príspevkovej organizácie za rok 2016.
V zmysle Zmluvy o prevode správy majetku obce prevzala dňa 10.10.2016 príspevková
organizácia Obecná knižnica od obce Šarišské Dravce do svojej správy Budovu kaštieľa s technickým
zhodnotením vo výške 1 259 403,46 Eur, Pozemok pod kaštieľom vo výške 7 388,90 Eur, Interiérové
vybavenie kaštieľa vo výške 20 990,00 Eur a IKT vybavenie vo výške 14 132,40 Eur získané z projektu
spolufinancovaného Európskou úniou: „Šarišské Dravce, Kaštieľ - rekonštrukcia“. V majetku príspev.
organizácie sú zahrnuté aj knihy z obecnej knižnice vo výške 6 463,70 Eur.
V príspevkovej organizácii Obecná knižnica bolo hospodárené v roku 2016 s rozpočtom, ktorý
bol schválený v bežných príjmoch a bežných výdajoch v čiastke 2 000,00 Eur. Počas roka 2016 bol
upravovaný v bežných príjmoch na 1 380,00 Eur a v bežných výdajoch na 1 379,72 Eur. Rozdiel
v bežných výdajoch a príjmoch medzi schváleným a upravovaným rozpočtom vznikol pri funkčnom
členení výdajov hlavne tam, kde nebolo možné predvídať pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2016 ich
príjem a súbežne aj výdaj.
Prijatý príspevok od obce Šarišské Dravce v roku 2016 činil
2 000,00 Eur
Skutočné plnenie bežných príjmov v roku 2016 bolo
1 380,00 Eur
Skutočné plnenie bežných výdajov v roku 2016 bolo
1 379,72 Eur
Rozpočtový výsledok
0,28 Eur
Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2016 vo výške 620,28 Eur budú vrátené obci Šarišské Dravce
ako zriaďovateľovi príspevkovej organizácie v roku 2017.
Celkové výnosy v roku 2016 vo výške 11 087,72 Eur predstavovali:
- bežný transfer vo výške 1 379,72 Eur,
- kapitálový transfer (odpisy DHM) vo výške 9 708,00 Eur.
Celkové náklady v roku 2016 vo výške 11 694,60 Eur tvorili:
- odpisy DHM vo výške 9 708,00 Eur,
- mzdové náklady vo výške 773,40 Eur
- energie vo výške 524,22 Eur
- tlačiareň, materiálne vybavenie vo výške 461,78 Eur,
- oprava kotla, poplatky a služby vo výške 227,20 Eur.
V celkovom rozpočtovom hospodárení príspevkovej organizácie za rok 2016 vznikla strata vo výške
606,88 Eur.
V Šarišských Dravciach 19.05.2017

Mgr. Katarína HABORÁKOVÁ, v. r.
vedúca prísp. organizácie

