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Záverečný účet obce
arozpočtové hospodárenie 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/rozpočtovej organizácie na rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
29.11.2016 uznesením č. 294/2016.
Zmeny rozpočtu:
- navýšenie rozpočtu v časti príjmy o sumu 85 400,00 € z dôvodu navýšenia podielových
daní, navýšenie rozpočtu v časti výdavky o sumu 85 400,00 € do bežných výdavkov,
presun medzi položkami, uznesenie č. 398/2017 zo dňa 25.9.2017
- presuny medzi položkami v kapitálových výdavkoch vo výške 23 442,00 €, uznesenie č.
422/2017 zo dňa 13.11.2017
- navýšenie rozpočtu v časti príjmy, transfer na školstvo vo výške 8 962,00 €, uznesenie č.
460/2017 zo dňa 4.12.2017
- presun čiastky 1 157,73 € z bežných výdavkov na finančné operácie
- presuny medzi položkami v kompetencii starostky
Rozpočet obce k31.12.2017
Plnenie
rozpočtu za
rok 2017

1474 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1569154,75

1090 000,00
6 000,00
370 000,00
8 000,00
1420148,57

1184 362,00
6 000,00
370000,00
8792,75
1 520964,38

1237052,38
8 920,00
63735,33
8792,75
1270170,82

584220,00
370000,00
52 000,00
413928,57
+53851,43

668462,27
370000,00
53157,73
429344,38
+48190,37

649996,13
137672,58
53157,73
429344,38
+48 329,64

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 subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1318500,46
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1569154,75

Skutočnosť k31.12.2017
1318 500,46

% plnenia
84,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 1 569 154,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 318 500,46 EUR, čo predstavuje 84,03 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
1184362,00

Skutočnosť k31.12.2017
1237052,38

% plnenia
104,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 184 362,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 237 052,38 EUR, čo predstavuje 104,45 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
775 400,50

Skutočnosť k31.12.2017
832 746,48

% plnenia
107,40

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 685 400,00 EUR z výnosu dane z príjmov (podielové
dane) boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 698 881,67 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 69 738,34 EUR,
čo je 139,48 % plnenie.
Z toho:
Daň z pozemkov
30 959,58 €
Daň zo stavieb
38 005,53 €
Daň z bytov
773,23 €
Ostatné dane a služby
Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 64 126,47 EUR, čo
predstavuje plnenie na 160,32 %.
Z toho:
Daň za psa
1 484,52 €
Daň za nevýherné hracie prístroje
1 667,77 €
Daň za ubytovanie
2 222,00 €
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
11 157,48 €
Poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
47 594,70 €

4

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
83900,00

Skutočnosť k31.12.2017
76 203,66

% plnenia
90,83

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 49 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 53 223,48 EUR, čo
je 107,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
2 393,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a bytov v sume 50 830,48 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 714,83 EUR,
čo je 144,26 % plnenie. Ostatné poplatky napr. cintorínske, DS, opatr. služba, odpad nádoby,
stravné - rozpočtované v sume 24 200,00 € skutočný príjem v sume 8 265,35 € t.j.
34,15 %.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
325062,00

Skutočnosť k31.12.2017
328 102,24

% plnenia
100,94

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 991,01 EUR, čo predstavuje 114,61 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované pokuty, prijaté úroky z vkladov, sponzorský dar,
mylné platby, platby z vleku.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 318 962,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
321 111,23 EUR, čo predstavuje 100,67 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
UPSVaR 85%+15%
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra

Suma vEUR
195,20
4312,26
1136,60
312412,00
2070,00
198,87
786,30

Účel
Hmotná núdza (strava, pomôcky)
Transfer 85 % + 15%
voľby
Transfer školstvo - ZŠ a MŠ
Transfer na STU a úsek dopravy
Dotácia na ŽP
Transfer evidencia obyvateľov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery a dotácie pre ZŠ s MŠ boli prevedené na ZŠ. Okrem toho boli na školu prevedené
i dotácie na originálne kompetencie.
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Celé hospodárenie školy je zobrazené v nasledujúcej tabuľke:
Hospodárenie ZŠ s MŠ Banka
Príjem z MF SR - školstvo
Vzdelávacie poukazy
Transfer – predškolská výchova MŠ
Transfer na SZP
Odchodné
Mimoriadne výsledky žiakov
Transfer učebnice
Lyžiarsky kurz
Hmotná núdza (strava, pomôcky)
Dotácia od obce na originálne kompetencie
Dotácia od obce + II. Pilier
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Nevyčerpané prostriedky odložené do 2018
Príjmy spolu ZŠ s MŠ
Výdaje ZŠ a MŠ

€
300956,00
4045,00
2 230,00
87,00
2 071,00
400,00
73,00
2550,00
195,20
112 169,83
2174,60
8792,75
-6400,00
429344,38
429344,38

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k31.12.2017
% plnenia
6000,00
8 920,00
148,67
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 920,00 EUR, čo
predstavuje 148,67 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k31.12.2017
% plnenia
370 000,00
63735,33
17,23
V rámci príjmových finančných operácií bol do rozpočtu zapojený zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov vo výške 45 353,43 €, čerpanie fondu opráv vo výške 8 381,90 €,
čerpanie dotácie na výstavbu chodníka vo výške 10 000 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s MŠ Banka
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
8792,75

Skutočnosť k31.12.2017
8 792,75

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 792,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
8 792,75 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy
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Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k31.12.2017
0

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k31.12.2017
% čerpania
1520964,38
1 270 170,82
83,51
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1520 964,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
1 270 170,82 EUR, čo predstavuje 83,51 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k31.12.2017
% čerpania
668462,27
649 996,13
97,24
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 668 462,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
649 996,13 EUR, čo predstavuje 97,24 % čerpanie.
Ukazovateľ
Bežné výdavky
01
Všeobecné verejné služby
01.1.1.
Výdavky verejnej správy
01.1.2.
Finančná a rozpočtová oblasť
01.7.0.
Transakcia verejného dlhu
03
Verejný poriadok
03.1.0.
Policajné služby
03.2.0
Hasiči
04
Ekonomická oblasť
04.1.2.
Projekty
04.4.3.
Výstavba
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04.5.1.
Cestná doprava
04.6.0.
Komunikácia
Ochrana životného prostredia
05.1.0.
Nakladanie s odpadmi
05.2.0.
Nakladanie s odpad. vodami

Upravený
rozpočet
v€
668462,27

235 000,00
17 000,00
12000,00

Skutočnosť
v€

%
Plnenia

649996,13

97,24

304 344,10
11 542,47
10 842,27

304 308,31
10 914,00
9 002,27

99,99
94,56
83,03

0
2 700,00

0
695,84

0
695,84

100,00

15870,00
0

11 674,21
324,90

8 174,45
324,90

70,02
100,00

70000,00

67635,74

60 811,71

89,91

15 000,00

20 181,90

19 117,81

94,73

27 000,00

27 000,00

24 832,21

91,97

20 000,00

21 623,30

21 618,06

99,98

5 000,00

5 660,86

5 574,20

98,47

1 700,00

1 370,00

614,91

44,88

150,00
8 000,00

200,00
11 720,00

200,00
11 720,00

100,00
100,00

05.6.0.
06

08

09

Ochrana ŽP inde
neklasifikovaná
Bývanie a občianska vybavenosť
06.1.0.
Rozvoj bývania
06.2.0.
Rozvoj obcí
06.3.0.
Zásobovanie vodou
06.2.0.
Mestská verejná doprava
06.4.0.
Verejné osvetlenie
06.6.0.
Bývanie a obč.vybavenosť
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
08.1.0.
Rekreačné a športové služby
08.2.0.3.
Klubové zariadenia
08.2.0.6.
Expozícia – múzeum
08.2.0..
Ostatné kultúrne služby
08.3.0.
Televízne vysielanie, hlásnik
08.4.0.
Obradné siene a náboženstvo

Schválený
rozpočet
v€
584220,00

Vzdelávanie
09.1.1.
Predškolské zariadenia
09.1.2.
Základné vzdelanie
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09.5.0
Centrá voľného času
09.6.0.8.
Pedagogické poradenstvo
10
Sociálne zabezpečenie
10.1.2.
Ťažké zdravotné postihnutie
10.2.0.1
Zariadenia sociálnych služieb
10.2.0.
Ďalšie služby
10.4.0.4
Príspevky – rodina a deti
10.7.0.1
Pomoc občanom v hmotnej
núdzi
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky rozpočtových organizácií obce
Výdavky celkom

3 000,00
136 800,00

3 000,00
153 185,63

2 172,00
153 185,63

72,40
100,00

15 000,00

17461,05

16 729,83

95,81

370000,00
52000,00
413928,57
1420148,57

370000,00
53157,73
429344,38
1520964,38

137672,58
53157,73
429344,38
1270170,82

37,21
100,00
100,00
83,51

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 139 542,63 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 139 542,63
EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného
úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a technických pracovníkov, príplatky,
odmeny a voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 63 053,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 63 053,82 EUR,
čo je 100 % čerpanie.
Poznámka: Sú tu zahrnuté aj odvody z odmien poslancov a dohodárov (samotné odmeny sú
zahrnuté vo výdavkoch na služby, nie v mzdových výdavkoch).
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 265 249,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 250 476,32
EUR, čo je 94,43 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, spotreba energií, materiálu, dopravné, opravy a štandardná údržba, nájomné,
ostatné služby, výdavky STU, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 189 773,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 187 921,09
EUR, čo predstavuje 99,02 % čerpanie.
Patria sem členské príspevky, príspevky organizáciam, športovým klubom, na stravovanie ŠJ
CVČ, príspevky dôchodcom, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevky psychologicko
pedagogickej poradni.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 842,27 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 002,27
EUR, čo predstavuje 83,03 % čerpanie. Patria sem úroky z úverov ŠFRB a úroky platené
z úveru Prima banke.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
370000,00

Skutočnosť k31.12.2017
137 672,58

% čerpania
37,21
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 370 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 137 672,58 EUR, čo predstavuje 37,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
Obstaranie predajného stánku
5000,00
5000,00
Technické zhodnotenie KD
70506,30
70506,30
Budova OTJ (dodatočná PD)
1870,00
1870,00
Nákup dopravných prostriedkov
5490,00
5490,00
Výstavba prepojovacieho chodníka
20334,52
20333,10
Vodovodné prípojky
15241,18
15241,18
Telocvičňa a MŠ (vytýčenie sietí,
251558,00
19232,00
prieskumné práce, PD)
Spolu
370000,00
137672,58

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
7,65
37,21

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
53157,73

Skutočnosť k31.12.2017
53157,73

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 53 157,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 53 157,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k31.12.2017
% čerpania
429344,38
429 344,38
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 429 344,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 429 344,38 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Výdavky rozpočtu - Základná škola s MŠ
Čerpanie
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Ostatné
Spolu

Rozpočet po zmene
283033,79
97900,01
45670,54
2740,04
429344,38

Skutočnosť
283033,79
97900,01
45670,54
2740,04
429344,38

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
306 207,20 EUR
Materská škola
123 137,18 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% čerpania
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0

0

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k31.12.2017 v EUR

1245845,13

z toho : bežné príjmy obce

1237052,38
8792,75

bežné príjmy RO

1079340,51

Bežné výdavky spolu

649996,13

z toho : 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 FO
Vylúčenie z prebytku – poplatok za rozvoj
Vylúčenie z prebytku – neminutý BT školstvo
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok finančných operácii

Príjmy spolu

429344,38

+166504,62
8920,00
8 920,00
0

137672,58
137672,58
0

-128752,58
+37752,04
-14957,04
-7 205,00
-6400,00
- 9190,00
63735,33
53157,73

10577,60
0
10577,60
1318500,46
1270170,82
+ 48 329,64
-28562,04
+ 19 767,60

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 37 752,04 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 tvorbu FO v roku 2017,
o poplatok za rozvoj a nevyčerpaný BT školstvo v sume 28 562,04 € navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

9 190,00 EUR
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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 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 14 957,04 €.
b)poplatok za rozvoj v sume 7 205,00 €
c)nevyčerpaný BT školstvo v sume 6 400,00 €
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 10 577,60 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

10 577,60 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme základ pre tvorbu rezervného
fondu za rok 2017 vo výške 19 767,60 €
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.. vo
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
- prevod z PF
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 vEUR
696439,67
118483,19
0
0
0
0
0
0
814922,86

Iné peňažné fondy obec nevytvára.
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, odmenu
- dopravné
- darčekové poukazy
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1306,69
855,64
0
0
882,60
0
0
0
0
1279,73

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
5833766,03
5788277,17
4439912,98
4408557,56
14330,54
4010873,39
414709,05
1393803,55

7505,93
3986342,58
414 709,05
1379694,71

33686,00
0,00
0,00
62266,76
1297850,79
0,00
0,00
49,50

33666,00
0,00
0,00
36978,17
1309050,54
0,00
0,00
24,90

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
5833766,03
5788277,17
4398006,46
4380763,10
0

0
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Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0
4398006,46
852796,53

0
4380763,10
843924,03

5923,68
10003,00

1173,00
6400,00

553990,04
42879,81
240000,00
582963,04

530 597,16
95753,87
210000,00
563590,04

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
210 000,00
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
527 044,27
- voči dodávateľom
21 982,02
- voči štátnemu rozpočtu
0
- voči zamestnancom
9 927,79
- voči poisťovniam a daňovému úradu
7 531,95
- ostatné
67 438,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

. Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima banka
ŠFRB
ŠFRB

Účel

investičný
Nájomné byty
Nájomné byty

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

300 000,00
400 816,57
340 962,29

30 000,00
12 859,83
10 297,90

3 529,68
2 610,45
2 862,14

Zostatok
úveru (istiny)
k31.12.2017

Rok
splatnosti

210000,00
250466,33
276577,94

2024
2036
2042

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

Suma vEUR

1270260,46
1260 565,94
9 694,52
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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
- 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

1270 260,46
210 000,00
210 000,00

527 044,27

737 044,27
527 044,27

527 044,27
210 000,00

Zostatok istiny k31.12.2017

Skutočné bežné príjmy k31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

210000,00

1270 260,46

16,53 %

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

Suma vEUR

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
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017
Suma ročných splátok vrátane
Skutočné upravené bežné príjmy
úhrady výnosov za rok 2017
k31.12.2016

3529,68

916 072,61

1270 260,46
1260 565,94
9 694,52
1270 260,46
916 072,61
354 187,85

916 072,61
916 072,61
3 529,68
3529,68
§ 17 ods.6 písm. b)

0,39%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
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9. 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 s VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytnutia dotácií
z rozpočtu obce Banka, 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 ....
-1-

Telovýchovná jednota (OTJ)
Motoklub Ahoj
Nohejbal
Dychová hudba Inovčanka
Klub dôchodcov
Kolkársky klub
ŠK Kajak
Strelecký krúžok

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

11 270,00
1 200,00
800,00
1 500,00
900,00
338,00
2 000,00
250,00

11 270,00
1 200,00
800,00
1 500,00
899,96
338,00
2 000,00
249,37

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0
0
0,04
0
0
0,63

K 31.1.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015
zo dňa 15.10.2015 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Banka. Rozdiel
nevyčerpaných dotácií vo výške 0,67 € bol vrátený do pokladne obce.

10. Podnikateľská činnosť: Obec Banka nemá podnikateľskú činnosť.
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 a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa (originálne kompetencie), vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia
Základná škola s MŠ
- „ Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

114 407,25
8 792,75
123 200,00

114 344,43
8 792,75
123 137,18

Rozdiel - vrátenie
62,82
0,00
62,82

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR na školstvo
Rozpočtová organizácia
Základná škola s MŠ
- „ - (hmotná núdza)
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

312 412,00
195,20
312 607,20

306 012,00
195,20
306 207,20

Rozdiel - vrátenie
6 400,00
0,00
6 400,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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 )

MVnútra
UPSVAR
Min.dopravy
UPSVAR

Dotácia na školstvo
Dotácia strava, pomôcky
Dotácia na STU a dopravu
Dotácia 85%+15%

312 412,00
195,20
2 070,00
4 312,26

306 012,00
195,20
2 070,00
4 312,26

6 400,00
0
0
0

OÚ Py
MVnútra
OU Py

Dotácia na ŽP
Dotácia evidencia obyvateľov,C0
Dotácia voľby

198,87
786,30
1 136,60

198,87
786,30
1 136,60

-1-

c)

-5-

0
0
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Piešťany - strava
Mesto Piešťany - CVČ
Obec
SUS Trebatice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

11 720,00
2 172,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

11 720,00
2 172,00

Rozdiel
0
0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

426,20

426,20

0
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtu VUC

Obec neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VUC

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

13. Návrh na prijatie uznesení:
-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2017

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 19 767,60 €.

Vypracovala: Klaudia Valachová
ekonómka

Predkladá: Mgr. Tatiana Julinyová
starostka obce

V Banke, dňa 24.4.2018
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