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Záverečný účet obce
a rozpočtové 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2016 uznesením č.99/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 21.3.2017 uznesením č. 25/2017
- druhá zmena schválená dňa 19.4.2017 uznesením č. 36/2017
- tretia zmena schválená dňa 23.8.2017 uznesením č. 67/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 28.9.2017 uznesením č. 75/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

2.171.826

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2.356.806

2.171.826
0
0
0
2.015.060

2.320.543
8.363
27.900
0
2.330.203

1.003.810
84.000
37.500
889.750
156.766

1.332.337
174.116
65.400
758.350
26.603

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
2.356.805,62

Skutočnosť k 31.12.2017
2.496.923,15

% plnenia
105,94 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 .356.805,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 2.496.923,15 EUR, čo predstavuje 105,94 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
2.320.542,65

Skutočnosť k 31.12.2017
2.341.513,83

% plnenia
100,90 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.320.542,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2.341.513,83 EUR, čo predstavuje 100,90 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
1.735.520

Skutočnosť k 31.12.2017
1.746.285,97

% plnenia
100,62 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.018.520,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.037.147,62 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,83%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 600.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 586.422,28 EUR,
čo je 97,74% plnenie.
Príjmy :
dane z pozemkov boli v sume 25.159,15 EUR
dane zo stavieb boli v sume 560.972,92 EUR
dane z bytov boli v sume 290,21 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 18.028,29 EUR.
Daň za psa, ubytovanie, verejné priestory, komunálny odpad
Z rozpočtovaných 117.000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 122.716,07 Eur čo
je 104,89 % plnenie.
Daň za psa 1824,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1.582,00 EUR
Daň za ubytovanie 10.383,40 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 108.926,67 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
92.907

Skutočnosť k 31.12.2017
103.112,21

% plnenia
110,98 %

4

*Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 35.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35.569,42 EUR, čo
je 101,62 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
*Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 56.919,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 64.547,50 EUR, čo je
113,40 % plnenie.
Z toho sú:
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 22.480,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26.226,74 EUR, čo je
116,67 % plnenie.
Pokuty,penále,sankcie:
Z rozpočtovaných 1.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.000,- EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Poplatok z predaja služieb:
Z rozpočtovaných 33.209,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 37.091,26 EUR, čo je
111,69 % plnenie.
Ďalšie administr.poplatky:
Z rozpočtovaných 230,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 229,50 EUR, čo je
99,78 % plnenie.
*Úroky:
Z rozpočtovaných 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 306,02 EUR, čo je
122,41 % plnenie.
*Ďalšie príjmy:
Z rozpočtovaných 738,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2.689,27 EUR, čo je
364,40 % plnenie
c) iné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok 2017
492.115,65

Skutočnosť k 31.12.2017
492.115,65

% plnenia
100,00 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 492.115,65 EUR, bol skutočný príjem vo výške
492.115,65 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad. odb. školstva
Obvodný úrad Malacky
Obvodný úrad Malacky
Krajský stavebný úrad
ÚPSVaR Malacky
Okresný úrad, odb. školstva
ÚPSVaR Malacky
Okresný úrad, odb. školstva
Okresný úrad, odb. školstva
Okresný úrad, odb. školstva
Obvodný úrad Malacky
Kraj. úrad život. prostredia

Suma v EUR
446351,00
3068,31
978,45
2757,45
679,00
5683,00
132,80
5523,00
6249,00
520,00
211,68
277,70

Účel
Základná škola – bežné výdavky
Matrika
REGOB
Stavebný úrad
Stravné pre deti v HN
Vzdelávacie poukazy
Školské pomôcky
Dopravné
Predškolský vek
Sociálne znevýhodnené deti
Prídavky na deti
Životné prostredie
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Kraj. úrad pre cestnú dopravu
Okresný úrad Malacky
Minist. vnútra
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Okresný úrad, odb. školstva
Obvodný úrad Malacky
Dobrovoľná požiar. ochrana SR
Okresný úrad, odb. školstva

128,09
1054,77
103,00
4200,00
2328,00
3200,00
96,40
3000,00
4574,00

Pozemné komunikácie
Voľby
Na učebnice
Na lyžiarsky kurz
Na školu v prírode
Na asistenta učiteľa
Na register adries
Na požiarnu ochranu
Odchodné

Granty a transfery boli vo výške 491.115,65 Eur a boli účelovo učené a použité v súlade s ich
účelom.
Sponzorské vo výške 1.000,- Eur
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
8.362,97

Skutočnosť k 31.12.2017
11.108,87

% plnenia
132,83%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 8.362,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
11.108,87 EUR.
Z kapitálových príjmov je: príjem vo výške :
8.312,97 Eur predstavuje NFP na rekonštrukciu ČOV
2.795,90 EUR príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
27.900

Skutočnosť k 31.12.2017
40.435,79

% plnenia
144,93 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 27.900,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
40.435,79 EUR. Suma 27.900,- sú prijaté zábezpeky z procesu verej. obstarávania, ktoré boli
vyčlenené na záväzky a postupne sú vrátené dodávateľom.
Skutočné plnenie predstavuje nevyčerpané prostriedky z roku 2016 v sume 14.000,- na havar.
stav kúrenia, 31,79 na cestovné a 26.404,- grant na VO.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
103.864,66

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
97.066,69 EUR
Materská škola
6.797,97 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
2.330.202,85

Skutočnosť k 31.12.2017
2.384.626,69

% čerpania
102,33%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.330.202,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2.384.626,69 EUR, čo predstavuje 102,33 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
1.332.336,85

Skutočnosť k 31.12.2017
1.342.968,32

% čerpania
100,80%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.332.336,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1.342.269,32 EUR, čo predstavuje 100,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 306.373,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 332.682,62
EUR, čo je 108,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej
polície, matriky, stavebného úradu, verejnej zelene, centra kultúry, správy cintorína, klubu
dôchodcov, školníka, opatrovateľky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 112.327,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 124.895,28
EUR, čo je 111,19 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 719.230,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 691.658,82
EUR, čo je 96,17% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 190.406,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 190.666,52 EUR,
čo predstavuje 100,14 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3.065,08 EUR,
čo predstavuje 76,62 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
174.116

Skutočnosť k 31.12.2017
138.909,87

% čerpania
79,78 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 174.116 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 138.909,87 EUR.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Program riadenia obce
*Nákup auta - z rozpočtovaných 14.000,-EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2017 v sume
13.999,99 EUR*Územný plán obce - z rozpočtovaných 41.820,-EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2017
v sume 13.382,40 EUR
*Prípravná a projektová dokumentácia - z rozpočtovaných 20.000,-EUR bolo skutočne
vyčerpaných k 31.12.2017 v sume 18.340,- EUR
*Oplotenie detského ihriska v Kozinci - z rozpočtovaných 1.996,-EUR bolo skutočne
vyčerpaných k 31.12.2017 v sume 1.995,90 EUR
b)Program odpadové hospodárstvo
*Prípravná a projektová dokumentácia - z rozpočtovaných 3.300,-EUR bolo skutočne
vyčerpaných k 31.12.2017 v sume 4.600,- EUR
*Vybudovanie kanalizácie na Jelšovej – z rozpočtovaných 24.000,- EUR bolo skutočne
vyčerpaných k 31.12.2017 v sume 19.400,- EUR
c) Program vzdelávania
*Prístavba jednej triedy v ZŠ - z rozpočtovaných 69.000,- Eur bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2017 v sume 67.191,58 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
65.400

Skutočnosť k 31.12.2017
37.202,04

% čerpania
56,88%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 65.400,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 37.202,04 EUR, čo predstavuje % čerpanie . Finančné operácie predstavujú splácanie
bankových úverov.
Pokles skutočného čerpania finančných výdavkov je z dôvodu vyčlenenia vrátených zábezpek vo
výške 19.400,- eur medzi zníženie záväzkov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
758.350

Skutočnosť k 31.12.2017
865.546,46

% čerpania
114.13 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 758.350,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 865.546,46 EUR, čo predstavuje 114,13 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
682.226,89 EUR
Materská škola
183.319,57 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
2.445.378,49
2.341.513,83
103.864,66

2.208.514,78
1.342.968,32
865.546,46

236.863,71
11.108,87
11.108,87
0

138.909,87
138.909,87
0

-127.801,00
109.062,71
264,51
108.798,20

Príjmy z finančných operácií

40.435,79

Výdavky z finančných operácií

37.202,04

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3.233,75
2.496.923,15
2.384.626,69
112.296,46
264,51
112.031,95

Prebytok rozpočtu v sume 109.062,71 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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 264,51 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu :
- tvorba rezervného fondu
108.798,20 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 3.233,75 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
3.233,75 EUR
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 :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 264,51 EUR, a to na :
- dopravné v sume
264,51 EUR,
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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 skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 112.031,95 EUR.

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..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
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 :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
81.489,18
88.310,12

0

169.799,30

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
130,42
5.804,62

5.298,17
636,90

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

Majetok spolu

5.167.841,80

5.420.992,72

Neobežný majetok spolu

4.748.570,26

4.924.104,82

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

2588,16

65.424,36

Dlhodobý hmotný majetok

3.747.596,04

3.860.294,40

Dlhodobý finančný majetok

998.386,06

998.386,06

Obežný majetok spolu

416.503,18

494.922,26

172.421,87

160.577,50

Krátkodobé pohľadávky

28.286,10

40.466,10

Finančné účty

215.795,21

293.878,66

0

0

2.768,36

1.965,64

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5.167.841,80

5.420.992,72

Vlastné imanie

3.560.193,75

3.924.917,07

3.560.193,75

3.924.917,07

231.877,71

174.221,23

Rezervy

2.200,00

2.200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

14.515,08

264,51

130,42

9136,90

Krátkodobé záväzky

71.114,09

55.903,74

Bankové úvery a výpomoci

143.918,12

106.716,08

1.375.770,34

1.321.854,42

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

15.271,49
20.585,18
13.568,97
3.326,50
636,90
106.716,08
3.000
8.500
151,60
171.756,72

15.271,49
20.585,18
13.568,97
3.326,50
636,90
106.716,08
3.000
8.500
151,60
171.756,72

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- zo sociálneho fondu
- bankám
- z prijatých preddavkov
- prijaté zábezpeky
- iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

Stav úveru k 31.12.2017
V roku 2013 uzatvorila Zmluvu o úvere na prístavbu pavilónu Materskej školy a rekonštrukciu
ciest. Úver je splatený v r. 2017, splátky úveru a úrokov sú mesačné.
V roku 2016 uzatvorila Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Poskytovateľ
úveru

SLSP,a.s.
Prima Banka

Účel
Verejné osvetlenie

Výška
prijatého
úveru
132.019,99

Prístavba MŠ

200.000

Výška
úroku

2,50
2,50

Zabezpečenie
úveru

Bianko zmenka
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2017

Splatnosť

106.716,08
0

r.2026
r. 2017

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 +mimorozpočtové
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov

Suma v EUR

1.987.946
99.538,91
2.087.484,91
106.716,08
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- 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

106.716,08

106.716,08

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)
< 60%

106.716,08

2.087.484,91

5,11%

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 v EUR

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
- osobitný predpis
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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1.987.946
99.538,91
2.087.484,91
450.947,96

4.488,00
1.632.048,95
1.632.048,95

37.202,04

3065,08

40.267,12

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)
< 25%

40.267,12

1.632.048,95

2,47%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 so VZN č. 5/2012 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 ....
-1-

Športový klub - bežné výdavky na činnosť
Slovenský zväz telesne postihnutých
Tenisový oddiel
Mažoretky SOFFI
ŠK futbalový oddiel
Klub turistov
Lozorňáček -centrum detí a rodiny
Komunitné centrum Muškát-proj.VaDiDLO
Karate klub ZOKU

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

700
1600
1600
2200
20000
2000
500
700
2100

700
1600
1600
2200
20000
2000
500
700
2100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. 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
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Rozpočtová organizácia
Materská škola
Škol.jedáleň, klub pri ZŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

176.777,79
107.948,48

176.777,79
107.948,48

0
0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

473.293,8
6.249

473.029,29
6.249

264,51
0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

0

0

Lozorno spol. s r.o.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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 )

-5-

Okres.úrad,

Školstvo – bežné výdavky

446.351,00

446.351,00

0

0

0

0

Transfér na ZŠ- havar.stav kúrenia

0

14.000

0

Obvod.úrad

Matrika

3.068,31

3.068,38

0

Obvod.úrad

Register obyvateľov

978,45

978,45

0

KSÚ

Výstavba a staveb. poriadok

2.757,45

2.757,45

0

ÚPSVaR

Stravné pred deti v HN

679

679

0

OÚ,odb.školstva Predškolský vek

6.249

6.249

0

Obv.úrad

96,40

96,40

0

OÚ,odb.školstva ZŠ -na dopravné

5.523

5.258,49

264,51

OÚ,odb.školstva ZŠ -školské pomôcky

132,8

132,8

0

OÚ,odb.školstva ZŠ na učebnice

103

103

0

OÚ,odb.školstva ZŠ- na lyžiarsky kurz

4.200

4.200

0

ÚPSVaR
Minist.školstva

- kapitálové výdavky

Register adries
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OÚ,odb.školstva ZŠ – na školu v prírode

2.328

2.328

0

OÚ,odb.školstva ZŠ vzdelávacie poukazy

5.683

5.683

0

OÚ,odb.školstva ZŠ dotácia na asistenta učiteľa

3.200

3.200

0

ÚPSVaR

Soc. znevýhodnení

520

520

0

ŠR

Na požiarnu ochranu

3.000

3.000

0

OÚ,odb.školstva ZŠ odchodné

4.574

4.574

0

Min. ŽP

Životné prostredie

277,70

277,70

0

Min. dopravy

Pozemné komunikácie

128,09

128,09

0

OÚ Malacky

Voľby

1.054,77

1.054,77

0

OÚ Malacky

Prídavky na deti

211,68

211,68

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.

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

Vypracovala:
Ing. Dana Šefčíková

Predkladá:
Ľubomír Húbek, starosta

V Lozorne, dňa 5.4.2018
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 112.031,95 EUR.
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