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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2016 uznesením č.93/2016
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 16.1.2017 ........ uznesením č. 12/2017
- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 16.2.2017 rozpoč.opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 16.3.2017......... uznesením č. 32/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 16.3.2017....... uznesením č. 33/2017
- piata zmena schválená dňa 30.3.2017……. uznesením č. 47/2017
- šiesta zmena vzatá na vedomie 30.3.2017 .. rozpoč.opatrením č.6
- siedma zmena vzatá na vedomie 28.6.2017. rozpoč.opatrením č. 7
- ôsma zmena schválená dňa 28.6.2017 ……. uznesením č. 62/2017
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 25.8.2017 rozpoč.opatrením č.9
- desiata zmena vykonaná dňa 25.8.2017 rozpoč.opatrením starostu obce č. 10
- jedenásta zmena schválená dňa 26.9.2017 .. uznesením č. 83/2017
- dvanásta zmena vykonaná dňa 30.10.2017 rozpoč.opatrením starostu č.12
- trinásta zmena schválená dňa 7.12.2017 …… uznesením č. 100/2017
- štrnásta zmena schválená dňa 15.12.2017 …. uznesením č. 117/2017
- pätnásta zmena vzatá na vedomie dňa 29.12.2017 rozpoč.opatrením č.15
- pätnásta zmena vykonaná dňa 29.12.2017rozpočtovým opatrením starostu č.15
Rozpočet obce k 31.12.2017

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 859 515,00
1 300 896,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 196 536,67

549 619,00
9 000,00
1 845 032,71

1 468 400,28
22 261,00
696 875,39
9 000,00
2 190 509,26

592 142,71
651 175,00
56 000,00
545 715,00
14 482,29

822 985,62
707 713,64
56 000,00
603 810,00
6 027,41
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 187 536,67

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 543 358,85

70,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 187 536,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 543 358,85 EUR, čo predstavuje 70,55 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 468 400,28

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 520 797,85

103,57

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 468 400,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 520 797,85 EUR, čo predstavuje 103,57 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
999 947,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 029 201,90

102,92

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 699 385 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 712 924,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,94 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 143 324 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 155 390,72 EUR, čo
predstavuje plnenie na 108,41. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 81 062,08 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 74 050,09 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 278,55
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 150 142,39, za nedoplatky z minulých rokov
5248,33 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 258,95
EUR.
Daň za psa - rozpočet 1 915 EUR , plnenie 1 790 EUR na 93,47%
Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet 2 000 EUR, plnenie 3 478 EUR na 173,91%
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 59 563 EUR , plnenie
61 861,43 EUR na 103,86%
Daň za jadrové zariadenia – rozpočet 93 760 EUR, plnenie 93 760 EUR na 100%
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
76 812,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

94 144,39

122,56
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 50 952 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 52 941,57 EUR, čo je
103,90 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2077,70
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov , objektov a strojov v sume 50 863,87 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 25 860 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 41 202,82 EUR, čo je
159,33 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7 200,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

11 776,52

163,56

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7200 EUR, bol skutočný príjem vo výške
11 776,52 EUR, čo predstavuje 163,56% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, výťažkov z lotérií.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 384 441,28 EUR bol skutočný príjem vo výške
384 441,28 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Piešťany
Úrad práce,soc.vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia
Okresný úrad, odbor školstva,Trnava
Okresný úrad Piešťany
Okresný úrad Piešťany
Okresný úrad Piešťany
Okresný úrad,odbor školstva,Trnava
Úrad práce,soc.vecí a rodiny
Dobrovoľná požiar.ochrana Bratislava

Suma v EUR
1136,60
94,08
126,72
13 766,00
3 068,31
221,20
839,19
338 994,00
21 195,18
5 000,00

Účel
Voľby
Záškoláctvo
Na MK
Vzdel,poukazy,lyž.kurz,prísp.MŠ
Matričná činnosť
Register adries
Register obyvateľov
Školstvo
Podpora zamestnáv. v samospráve
Mater.-tech.vybavenie pre DHZ

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 261,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

22 561,00

101,35

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22 261 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
22 561 EUR, čo predstavuje 101,35 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 10 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 800 EUR, čo je 100
% plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 10 800 EUR .
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1 461 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 761 EUR, čo
predstavuje 120,53 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR – Okresný úrad Trnava

Suma v EUR
10 000,00

Účel
Kamerový systém

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
696 875,39

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 696 875,39 EUR nebol uskutočnený príjem
k 31.12.2017 .
V roku 2017 nebol prijatý žiaden úver .

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

45 678,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
11 545,35 EUR, čo predstavuje 128,28% plnenie, v príjmovej časti sú mimorozpočtové platby
za stravovanie v školskej jedálni vo výške 34 132,85 EUR.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
3 684,45 EUR
Materská škola
5 866,50 EUR
Školský klub
724,20 EUR
Školská jedáleň
1 270,20 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 586 699,26

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

864 674,80

54,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 586 699,26. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 864 674,80 EUR, čo predstavuje 54,50 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
822 985,62

Skutočnosť k 31.12.2017

749 769,37

% čerpania

91,10

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 822 985,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 749 769,37 EUR, čo predstavuje 91,10 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 203 099,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
198 334,54 EUR, čo je 97,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov na zeleni, doprave,
kultúre a CVČ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 71 158,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
70 272,35 EUR, čo je 98,75 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 481 318,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
426 257,23 EUR, čo je 88,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako
sú cestovné náhrady 205,25 EUR, energie 66 143,97 EUR, poštové služby 5003,35 EUR,
internet 626,47 EUR, interiérové vybavenie 573,47 EUR, výpočtová technika 1128,99 EUR,
prevádzkové stroje 3727,20 EUR, materiál 23794,24 EUR, knihy,noviny,publikácie 1214,68
EUR, pracovné odevy 489,73 EUR, softvér 164,08 EUR, palivá do kosačiek 705,39 EUR,
reprezentačné 1023,97 EUR, licencie 30,40 EUR, palivo do áut 3520,14 EUR, servis áut 2652,29
EUR, poistenie áut 1964,23 EUR, prepravné 2524,79 EUR, karty,známky 367,20 EUR, údržba
výpoč.techniky a strojov 1313,18 EUR, údržba budov 46434,36 EUR, údržba softvéru 529,80
EUR, nájomné 626,25 EUR, školenia 772 EUR, konkurzy a súťaže 20662,71 EUR, inzercia
144,80 EUR, všeobecné služby 203626,95 EUR, audit 1900 EUR, štúdie,posudky 669,44 EUR,
poplatky a odvody 5310,13 EUR, stravovanie 9896,46 EUR, poistné 3819,93 EUR, prídel do
SF1616,13 EUR, dohody o vykonaní práce 11815,85 EUR, dane 169,40 EUR.
,
Bežné transferyZ rozpočtovaných výdavkov 52 189,84 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 40 505,08 EUR, čo predstavuje 77,61 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 15 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14
399,57 EUR, čo predstavuje 94,61 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
707 713,64

Skutočnosť k 31.12.2017
58 176,99

% čerpania
8,22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 707 713,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 58 176,99 EUR, čo predstavuje 8,22 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prepracovanie PD obecnej kanalizácie
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 999,60 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) PD technické vybavenie učebne ZŠ
Z rozpočtovaných 1 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 740 EUR, čo
predstavuje 96,66 % čerpanie.
c/ PD zníženie energetickej náročnosti KD
Z rozpočtovaných 13 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 800 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d/ Splátky za vybudovaný bezdrôtový rozhlas
Z rozpočtovaných 11 789 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10 806,40 EUR,
čo predstavuje 91,66 % čerpanie.
e/ Vybudovanie chodníka na cintoríne
Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 16 960,14 EUR,
čo predstavuje 99,76 % čerpanie.
f/ Vybudovanie chodníka na Hlavnej ulici
Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 870,85 EUR, čo
predstavuje 99,41 % čerpanie.
G/ Z rozpočtovaných 40 000 EUR na kúpu rodinného domu, rozšírenie kamerového systému a
kúpu prívesného vozíka nebolo žiadne čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
56 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
56 728,44

% čerpania
101,30

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 56 000 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 56 728,45 EUR, čo predstavuje 101,30 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 56 000 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov z bánk a ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 56 728,44 EUR, čo
predstavuje 101,30 %.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
603 810,00

Skutočnosť k 31.12.2017
640 554,48

% čerpania
106,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 603 810 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 640 554,48 EUR, čo predstavuje 106,08 % čerpanie.

k 31.12.2017

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
352 638,45 EUR
Materská škola
155 522,23 EUR
Školská jedáleň
71 889,20 EUR
Školský klub
26 324,20 EUR
Mimorozpočtové potraviny ŠJ+HN
34 180,40 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
oho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 566 476,05
1 520 797,85
45 678,20

1 390 323,85
749 769,37
640 554,48

176 152,20
22 561,00
22 561,00
0,00

58 176,99
58 176,99
0,00

-35 615,99
140 536,21
25 017,37
115 518,84
0,00
56 728,44

-56728,44
1 589 037,05
1 505 229,28
83 807,77
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Vylúčenie z prebytku

25 017,37
58 790,40

Upravené hospodárenie 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, a zostatku finančných operácií podľa § 5 ost.1 písm. c) z tohto
prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000 EUR, a to na :
- rozšírenie kamerového systému v sume 10 000 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 1 876,66 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 13 140,71 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
58 790,40 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
179 619,18

8 482,03

188 101,21

1

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1 646,88
1 616,13

1 395,35

1 867,66

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

5 176 979,41

4 953 663,89

4 616 732,45
560 246,96
1 231 534,26

4 394 416,93
560 246,96
1 314 878,53

Majetok spolu

767 275,63

752 387,23

34 445,37
525 266,56

37 224,74
429 813,26

305,07

297,93

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 408 818,74

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 268 840,35

3 244 904,09

3 259 737,83

3 244 904,09
1 395 409,94

3 259 737,83
1 331 984,10

1 900,00

1 900,00
10 000,00

1

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 081 021,21
60 958,73
251 530,00
1 768 504,71

1 058 254,97
45 299,13
216 530,00
1 677 118,42

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

25 861,37
11 836,22
7 369,57
1 828,60

25 861,37
11 836,22
7 369,57
1 828,60

216 530,00
1 021 335,81
35 322,53
1 320 084,10

216 530,00
1 021 335,81
35 322,53
1 320 084,10

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

SLSP
SLSP
Empemont
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Verejné
osvetlenie
Nadstavba MŠ
Vybudovanie
bezdrôt.MR
Bytový dom
Bytový dom

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

181 530,00

20 000,00

1 738,17

96 530,00

r. 2023

150 000,00
35 366,40

15 000,00
11 788,80

2 080,55
0,00

12 000,00
13 753,60

r.2025
r.2019

438 500,00
626 180,00

9 106,62
12 722,77

4 198,62
6 277,19

409 148,82
612 186,99

r.2054
r.2056

Rok
splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a)

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek

Suma v EUR

1 422 549,72
40 862,39
1 463 412,11
108 530,00

1

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Zostatok istiny k 31.12.2017
122 283,60

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
1 463 412,11

13 753,60

122 283,60
1 021 335,81

1 021 335,81
122 283,60
§ 17 ods.6 písm. a)
17,89 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1Obecný futbalový klub-na chod klubu
Dychová hudba-kúpa hud.nástroja-trombóna
Klub seniorovzájazdy,kul.podujatia,doprava,darček.predmety
Naše rodné Slovensko-zber,ochrana histor.predmetov,
čínnosť múzea,výstavy,materiál výdavky,propagácia
Kolovrátok-organiz.prehliadky FS,repre na
podujatiach,kostými,hudob.nástroje,propagačné mater.
Slovenský červený kríž-ocenenia darcov krvi,odber
krvi,posedenie jubilantov,doplnenie lekárničiek,čl.schô
Superuvoľnení-letný tábor,maškarný ples,8.narod.OZ
Lienkovo-nákup hračiek,čistiace prostriedky
Dobrovoľný hasičský zbor-putovný pohár
starostu,DHZ, Hurá prázdniny
Slovenský rybársky zväz-rybárske preteky, detí a
dospelých,prezentácia chovu rýb
Slovenský zväz záhradkárov-Slivkové hody,výstavy
Včeloz-kúpa úľov,zeminy na náuč.chodník,batérie
Dobreta-kostýmy na divadel.predst., kúpa ozvučenia
Dobretka-kulisy,kostýmy,mater.výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-216 000,00
300,00
300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-316 000,00
300,00
300,00

300,00

300,00

400,00

400,00

500,00

500,00

400,00
300,00
300,00

400,00
300,00
300,00

400,00

400,00

200,00
300,00
400,00
500,00

200,00
300,00
400,00
500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola s MŠ Drahovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2287 794,48

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3287 794,48

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s MŠ Drahovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2352 760,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3352 760,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad
ÚPSVaR
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Voľby – bežné výdavky
Záškoláctvo – rodinné prídavky
Matričná činnosť – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Register obyvateľov – bežné výdavky
Školstvo – bežné výdavky
Podpora zamestnávania v samospráve

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31 136,60
94,08
3 068,31
221,20
839,19
352 760,00
21 195,18

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41 136,60
94,08
3 068,31
221,20
839,19
352 760,00
21 195,18

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

1

DPO SR

MV SR

Na zabezpečenie potrieb DHZ
Rozšírenie kamer. systému – kapitálový výdav.

5 000,00
10 000,00

5 000,00
10 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 58 790,40 EUR.

1

