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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 vyrovnaný Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2017 uznesením č. 7/2016
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce dňa 15.03. 2017
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 zamestnancom obce dňa 29. 03.
2017
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 zamestnancom obce dňa 25. 05. 2017
- štvrtá zmena schválená dňa 20. 06. 2017 uznesením č. 3/2017
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5 zamestnancom obce dňa 28.06.2017
- šiesta zmena schválená dňa 19. 09. 2017 uznesením č. 4/2017
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7 zamestnancom obce dňa 25. 09.
2017
- ôsma zmena schválená dňa 15. 12. 2017 uznesením č. 5/2017
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9 zamestnancom obce dňa 27.12.
2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

438 641 €

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
522 708,99 €

388 641 €
0,00 €
50 000 €

450 591,99 €
20 788,00 €
51 329,00 €

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

438 641 €

447 352,47 €

388 641 €
50 000 €
0,00 €

403 961,75 €
43 390,72 €
0,00 €

0,00 €

75 356,52 €

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
522 708,99 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

461 254,22 €

88,43%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 522 708,99
EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 461 254,22 € EUR, čo predstavuje 88,43 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
450 591,99 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

439 137,22 €

97,45 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 450 591,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
439 137,22 EUR, čo predstavuje 97,45 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
370 282 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

360 635,68 €

97,39 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 325 530 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 325 529,82 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Prehľad podielových daní za r. 2017

Mesiac

Suma

2017
január

34 840 €

február

30 689 €

marec

27 100,82 €

apríl

30 083 €

máj

14 145 €

jún

22 458 €

júl

28 781 €

august

28 786 €

september

26 410 €

október

27 217 €

november

27 507 €

december

27 513 €

Spolu

325 529,82 €
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 099,84 EUR, čo
predstavuje plnenie na 68 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 761,50 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 7 338,34 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 3 059,20 EUR.
Daň za psa 704 € plnenie na 88 %
Daň za nevýherné hracie prístroje táto položka nebola v roku 2017 naplnená
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 200 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 17 770,92 EUR, čo
predstavuje plnenie 98 %. Obec aj v roku 2017 doplácala za odpad sumu 10 466,77 EUR
nakoľko výdavky za vývoz odpadu boli v roku 2017 v sume 28 237,69 EUR.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 532 EUR bol skutočný príjem do 31. 12. 2017 v sume 531,10 EUR čo
predstavuje plnenie 99 %. Platba bola pripísaná na účet obce na základe nariadenia vlády
Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor.
b) nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – prenajaté pozemky
Z rozpočtovaných 3 827 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 826,05 EUR, čo je
99,98% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu v hodnote 6,96 EUR, príjem z prenajatých pozemkov AGRO
Diskomp, s. r. o. v hodnote 819,09 EUR a príjem od Slovenských kameňolomov a štrkopieskov
v hodnote 3 000 EUR, uvedená suma sa pripisuje na účet obce na základe zmluvy č. 24/2016.
Nedaňové príjmy – za prenájom KD, objektov a subjektov
Z rozpočtovaných 4 640 EUR bol skutočný príjem do 31. 12. 2017 v sume 3 782,23 EUR, čo je
plnenie na 81,51 %. Uvedený príjem zahŕňa príjem za KD v sume 1 045 EUR, príjem za
prenájom kaderníctvo a ZSUŠ v sume 2 712,23 EUR a príjem za hrobové miesta
v hodnote 35 EUR.
Nedaňové príjmy – za prenájom strojov, zariadení, aparatúry
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 70 EUR, čo je plnenie na
70 %. Ide o príjem z prenájmu búracieho kladiva, výsuvného rebríka a inventáru .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Súdne poplatky 63,30 EUR
Administratívne poplatky – správne poplatky: 854,20 EUR
Za nové sudy 50,64 EUR
Za propagačné predmety 464,72 EUR
Za rybárske lístky 148 EUR
Za penále 30 EUR
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Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 2 502 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 469,80 EUR, čo je
98,71 % plnenie.
Poplatky
Poplatky za dom smútku
Poplatky za miestny rozhlas
Poplatky za kopírovanie
Poplatky za opatrov. službu
Poplatky za elektroodpad
Spolu

Rozpočtované
100 EUR
819 EUR
10 EUR
1 328 EUR
245 EUR
2 502 EUR

Plnenie
98 EUR
819 EUR
1,90 EUR
1 328 EUR
222,90 EUR
2 469,80EUR

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7 911 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 821,25 €

98,86 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 911 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 821,25 EUR, čo predstavuje 98,86 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poplatkov za MŠ a ŠKD, poplatky za
stravné lístky od zamestnancov, za znečisťovanie ovzdušia, z odvodov hazardných hier,
dobropisov, vratiek a refundácii.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 59 321,69 EUR bol skutočný príjem vo výške 58 921,35
EUR, čo predstavuje 99,33 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR-verejná správa
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo dopravy a výstavby
Okresný úrad Trenčín – odbor o ŽP
Okresný úrad Trenčín
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny PE
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny PE
Enviromentálny fond – Obnova dediny

Suma v EUR
568,47 €
378,12 €
47 611,00 €
595,00 €
1 250,00 €
933,72 €
93,82 €
24,00 €
2 114,42 €
352,80 €
5 000,00 €

Účel
Voľby do VÚC 2017
Register obyvateľov, adries
Normatívne finančné prostriedky
ZŠ vzdelávacie poukazy
MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie

Dotácia na úsek dopravy SSÚ
Dotácia na starostlivosť o ŽP
Príspevok na učebnice ZŠ
Príspevok na § 50+
Rodinné prídavky na dieťa
Dotácia na park Mládeže

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
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 788,00 €

100 %
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Rozpočtované kapitálové príjmy na rok 2017 neboli ale rozpočtovým opatrením bol upravený
rozpočet na sumu 20 788 €. Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 20 788 EUR, čo
predstavuje 100% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20 788 EUR, čo predstavuje
100 % plnenie. Jednalo sa o predaj pozemkov podľa zmluvy č. 10/2017 v hodnote 28 €, zmluvy
č. 14/2017 v hodnote 6 920 €, zmluvy č. 15/2017 v hodnote 6 860 € a zmluvy č. 16/2017
v hodnote 6 980 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
51 329 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 329 €

2,59%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 51 329 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 1 329 EUR, čo predstavuje 2,59 % plnenie.
Prostriedky z minulých rokov
Z roku 2016 boli do rozpočtu obce zapojené nevyčerpané finančné prostiedky na prevádzku ZŠ
v hodnote 1300 € a nevyčerpané prostiedky na výchovu a vzdelávanie MŠ v hodnote 29 €. Tieto
finančné prostiedky boli v roku 2017 vyčerpané.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 329 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
447 352,47 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

397 647,41 €

88,88%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 447 352,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 397 647,41 EUR, čo predstavuje 88,88 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
403 961,75 €

Skutočnosť k 31.12.2017
382 913,41 €

% čerpania

94,78 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 403 961,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 382 913,41 EUR, čo predstavuje 94,78 % čerpanie.
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Rozbor položiek bežného rozpočtu:
Výdavky verejná správa
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 122 545 € bolo skutočne čerpané 118 458,56 € čo
predstavuje plnenie na 96,67 %.
Výdavky na tarifné platy sú čerpané vo výške 62 896,58 € oproti rozpočtovaných 63 035 € čo
predstavuje 99,78 %.
Výdavky na odvody vo verejnej správe sú čerpané vo výške 15 127,45 €. Oproti
rozpočtovaným 16 066 € je plnenie vo výške 94,16 %
Výdavky na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní sú čerpané vo výške
900,40 € oproti rozpočtovaným 1 000 €. Plnenie predstavuje 90,04 %.
Výdavky na cestovné – rozpočtovaných bolo 502 €, čerpaných bolo 501,67 €. Plnenie vo výške
99,93 %.
Výdavky na energie – výdavky sú rozpočtované na palivá, z ktorých bolo skutočne čerpaných
2 965,62 € z rozpočtovaných 2 980 €, plnenie na 99,52 % a na el. energie, ktorá sa platí zálohovo
a tu bolo skutočné čerpanie v hodnote 1 512,40 € z rozpočtovaných 1 800 €, čo predstavuje
plnenie vo výške 84,02 %.
Výdavky na vodné a stočné – výdavky boli rozpočtované na hodnotu 260 €, skutočné čerpanie
bolo vo výške 224,25 € a plnenie je vo výške 86,25 %.
Výdavky na REGOB – rozpočtované výdavky boli vo výške 379 €. Skutočné čerpania bolo vo
výške 378,12 €, čo predstavuje 99,77 %. Táto čiastka nám bola poskytnutá z Ministerstva vnútra
zo sekcia verejnej správy na úsek hlásenia pobytu a na úsek registra adries.
Výdavky na poštovné boli vo výške 125,47 € oproti rozpočtovaným 324 € čo v konečnom
hodnotení čerpania predstavuje 38,73 %.
Výdavky za telefón OcÚ boli vo výške 402,57 € oproti rozpočtovaným 420 € , čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 95,85 %.
Výdavky na mobil starostu boli vo výške 500,69 € oproti rozpočtovaným 542 € čo predstavuje
plnenie na 92,38 %.
Výdavky na interiérové vybavenie OcU boli vo výške 224,95 €. Boli kúpené nové kancelárske
stoličky do kancelárie OcU a aj nová europokladňa. Plnenie 74,98 %.
Výdavky na výpočtovú techniku OcU boli vo výške 448 € z rozpočtovaných 450 € čo
predstavuje plnenie 99,56 %. Na položke sú zaúčtované : faktúra za údržbu počítača a kúpa
novej tlačiarne na obecný úrad.
Výdavky na telekomunikačnú techniku zahŕňajú kúpu kamier do parku Mládeže v hodnote
417,68 €. Plnenie 99,45 %
Výdavky na techniku a náradie OcU boli naplnené na 99,83 % bol kúpený paletový vozík
v sume 180 € a nový počítačový program, ktorý stál 224,15 € ďalej kúpa posýpacieho vozíka,
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čerpadla a kosačky v hodnote 1 278,12 €. Celkové výdavky v hodnote 1682,27 € oproti
rozpočtovým 1685 €,
Výdavky na kancelárske potreby, všeobecný materiál a čistiace prostriedky OcU
kancelárske potreby zahŕňajú kúpu papiera do tlačiarní, tonery, obálky, zakladače v hodnote
986,44 €, všeobecný materiál v hodnote 1 495,86 € zahŕňa kúpu setov na sedenie v hodnote
935,52 € a iný drobný materiál. Čistiace prostriedky boli kúpené za rok v hodnote 143,55 €
potrebné na umývanie a dezinfekciu miestností. Celkové čerpanie bolo v hodnote 2 625,85 € čo
predstavuje plnenie 94,29 %.
Výdavky na odbornú literatúru boli rozpočtované na 633 € naplnené na 99,64 % v sume
630,73 €. Boli z tejto položky platené zálohové faktúry na odbornú literatúru a časopisy, ktoré
sa týkajú miezd, účtovníctva a daní.
Výdavky na BOZP boli čerpané vo výške 93,79 € čo v percentuálnom vyjadrení je 93,79 % kde
boli zamestnancom zakúpené pracovné odevy.
Výdavky na licencie softvéru sú naplnené na 39,19 % v sume 160,27 €. Bola kúpená licencia na
KEO.
Výdavky na reprezentačné OcÚ boli čerpané v sume 1 295,10 €, čo predstavuje 99,93 %.
Výdavky reprezentačného zahŕňajú nákup tombol na rôzne akcie v obci, inzeráty v novinách.
Výdavky na PHM Felícia, motorka a krovinorezy náklady na benzín boli v hodnote 684,22 €
a benzín do píly a krovinorezov bol v hodnote 145,55 €. Celkové náklady boli v sume 829,77 €,
v percentuálnom vyjadrení je to 75,43 %.
Výdavky na údržbu auta, motorky a krovinorezov – z rozpočtovaných 800 € bolo
vyčerpaných 790,98 € , percentuálne je to 98,87 %. Opravovali sa krovinorezy, kosačka aj píla
a aj auto.
Výdavky na zákonné poistenie boli čerpané vo výške 160,82 €, percentuálne je to
80,41 %. Suma poistenia za automobil bola 104 €, za motocykel 24,80 € a za prívesný vozík
32,02 €.
Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli rozpočtované na sumu 350 €, čerpaných bolo
329,80 €. V položke sú zaúčtované servisy k počítačovým programom.
Výdavky na údržbu zariadení je zaúčtovaná oprava regulácie ústredného kúrenia v hodnote
496,80 €, plnenie bolo na 99,36 %.
Výdavky na údržbu budov, objektov alebo ich častí boli vyčerpané na 53,38 % sumou
934,13 €. Výdavky súviseli s výmenou okien na toaletách obecného úradu.
Výdavky na školenia a semináre sú čerpané vo výške 205 € z rozpočtovaných 445 € čo
predstavuje plnenie na 46,07 %. V položke sú naúčtované: školenie hlavného kontrolóra,
školenie ŠKD a školenie z RVC Nitra.
Výdavky na revíziu zariadení boli čerpané na 97,97 % v celkovej sume 587,82 €. Položka
obsahuje faktúru za revíziu hasiacich prístrojov, faktúru za revíziu alarmu, faktúru za kontrolu
komínov, faktúru za kontrolu ihriska a polročnú servisnú prehliadku.

9

Výdavky na špeciálne služby dodávateľským spôsobom zahŕňajú: výdavky spoločného
stavebného úradu, ktoré nám boli poskytnuté z úseku stavebného poriadku vo výške 950 €
a suma 474,72 € bola hradená z rozpočtu obce ide o faktúry, ktoré sa platia po kvartáloch za
stavebnú činnosť. Ďalej do tento položky patrí aj faktúra za audit v hodnote 400 € a právne
služby v hodnote 863,28 €. Výdavky spolu za uvedené služby sú v hodnote 2 688 €, plnenie je
95,15 %.
Výdavky na štúdie, expertízy a posudky sú čerpané vo výške 415,50 €, čo je plnenie na
99,88 % . Z tejto položky sa účtovali faktúry za vypracovanie zdravotných a sociálnych
posudkov. Posudky sa týkali posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Výdavky na OcÚ poplatky boli v roku 2017 naplnené na 98,41 % , čo predstavuje čerpanie vo
výške 836,48 €. V položke sú účtované všetky bankové poplatky a poplatky za poštový
priečinok.
Výdavky na stravovanie zamestnancov OcÚ sú čerpané vo výške 3 577 € čo je plnenie na
99,92 % . V položke sú zahrnuté stravné lístky pre zamestnancov obecného úradu.
Výdavky na poistenie majetku OcU boli vo výške 798,89 €. Poistená je budova obecného úradu
v hodnote 367,23 €, poistenie trezora v hodnote 86,30 €, poistenie zbrojnice v hodnote 35,90 €,
poistenie amfiteáter v hodnote 105,66 €, poistenie verejné osvetlenia v hodnote 73,98 €
a poistenie kamerového systému v hodnote 129,82 €. Plnenie je vo výške 87,41 %.
Výdavky sociálneho fondu boli v roku 2017 vo výške 554,34 € oproti rozpočtovaným 570 €.
Plnenie na 97,25 %.
Výdavky na odmeny poslancov a zástupcovi boli vo výške 1 679,80 €, čo predstavuje plnenie
na 99,99 %.
Výdavky na dohody boli čerpané vo výške 1 702,80 € oproti rozpočtovaným 1 750 €, čo
predstavuje plnenie položky na 97,30 %.
Výdavky na koncesionárske poplatky boli vo výške 222,96 € čo je plnenie na 96,94 %.
Výdavky na členské príspevky RVC, ZMOS boli čerpané vo výške 2 448,60 €. Boli hradené
členské príspevky na ZMOS, RVC, Združenie HK a mimoriadny členský príspevok D-com.
Percentuálne 99,94 %.
Finančné a rozpočtové záležitosti – hlavný kontrolór
Výdavky tejto kategórie boli rozpočtované na sumu 5 540 €. Čo predstavuje plnenie 98,42 %
t. j . čerpanie vo výške 5 452,28 €. Tarifný plat čerpanie v sume 3 825, plnenie 96,74 %.
Poistenie VšZP čerpanie 388,25 € , plnenie 97,06 %. Odvody do sociálnej poisťovne čerpanie
954,21 €, plnenie 97,37 %. Dobrovoľné dôchodkové poistenie čerpanie 58,02 €, plnenie na
82,89 %. Stravovanie HK – čerpanie na stravné lístky boli v hodnote 192,50 €, plnenie na
99,74%. Prídel do sociálneho fondu – položka bola čerpaná vo výške 34,30 €, percentuálne
plnenie 81,67 %.
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – Voľby do VÚC 2017
Dňa 4. novembra 2017 sa konali Voľby do VÚC, na ktoré nám boli poskytnuté peňažné
prostriedky v celkovej hodnote 568,47 €. Tieto finančné prostriedky boli riadne zúčtované
a vyčerpané. Plnenie bolo teda 100 %.
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Výdavky na CO refundácie na odmenu pre skladníka materiálu civilnej ochrany nám boli
refundované v plnej výške 210 € z Okresného úradu PE odboru krízového riadenia.
Výdavky v kategórii ochrana pred požiarmi boli čerpané v sume 235,32 € čo predstavuje
plnenie na 78,44 %. V položke je naúčtovaná elektrická energia.
Výdavky na všeobecne – pracovnú oblasť - §50+ boli už v roku 2016 a väčšia časť refundácie
nákladov na odvody za zamestnávateľa bola v roku 2017. Výdavky nám boli refundované v celej
výške t. j. 1 922,20 €. Plnenie rozpočtu na 100 %. Výdavky sa týkali odvodov za
zamestnávateľa, ktoré sa refundovali v pomere 85 % z ESF a 15 % zo ŠR.
Oblasť cestná doprava
V rámci tejto oblasti bolo účtované a rozpočtované na týchto položkách údržba ciest
a chodníkov kde bola účtovaná oprava prístupovej komunikácie v parku Mládeže v hodnote
2 990,28 € a ďalej bolo účtované na položke všeobecných služieb v oblasti dopravy kde boli
ako klasický výdavok účtované prípravné práce na projekt IBV ( individuálna bytová výstavba)
Hradište v hodnote 1 600 €. Plnenie rozpočtu bolo po úprave 100 %.
Výdavky na transfer ŽP – mzdy – z odboru starostlivosti o životné prostredie nám bolo na účet
pripísaných 93,82 €, ktoré boli v plnej výške zúčtované a vyčerpané. Plnenie 100 %.
Oblasť nakladanie s odpadmi
Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 27 732 €, čerpanie vo výške 27 731,29 €
plnenie na 99,67 %. Odvoz komunálneho odpadu vo výške 17 506,49 €. Odvoz kontajnerov vo
výške 10 224,80 €. Výdavky na nákup nových sudov na komunálny odpad v hodnote 506,40 €,
oproti rozpočtovaným 600 €, plnenie vo výške 84,40 %. Celkové náklady vo výške 28 237,69 €.
Oproti rozpočtovaným 28 332 €, čo je plnenie na 99,67 %.
Výdavky na kúpu drevín boli v roku 2017 vyčerpané na výsadbu v hodnote 283 €.
Čerpanie 100 %.
Oblasť ochrany prírody a krajiny
V rámci tejto oblasti bolo rozpočtovaných 6 454 €, vyčerpaných bolo 6 453,23 €, plnenie na
99,99 %. Oblasť ochrany prírody a krajiny bola vytvorená z dôvodu, že obci bola poskytnutá
formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny suma 5 000 €. Obec financovala z vlastných
zdrojov vo výške 156,60 € a na tejto položke bola účtovaná faktúra za meranie účinkov trhacích
prác v hodnote 1 299,60 €.
Výdavky na techniku a náradie boli čerpané vo výške 100 %. Čerpaných bolo 899 € za túto
sumu bol na obecný úrad zakúpený drvič záhradného odpadu.
Výdavky na údržbu verejného priestranstva boli čerpané vo výške 4 110,97 € oproti
rozpočtovaným 5 123 €. Percentuálne plnenie 80,25 %. V položke je účtovaných veľa položiek,
ktoré súvisia s úpravou a údržbou verejného priestranstva ako napríklad : faktúry za práce
s plošinou, na posyp ciest, na odhŕňanie snehu, za zimnú údržbu ciest, na trávnatú výsadbu, za
úpravu terénu pri ZŠ, za frézovanie pňov v parku Mládeže, za opravu kamery, aj za vianočné
svietidlá a rôzne iné výdavky súvisiace s danou oblasťou.
V rámci tejto kategórie bola ešte účtované faktúry za geodetické práce v hodnote 340 € a faktúra
vo výške 250 € za zameranie polohopisu a výškopisu obce Hradište.
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Výdavky na údržbu kamerového systému boli čerpané vo výške 97,44 € z rozpočtovaných
200 €, čo predstavuje plnenie na 48,72 %.
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 45,90 € oproti rozpočtovaným 150 € čo
je len 30,60 % čerpanie.
Kategória verejného osvetlenia bola rozpočtovaná sa sumu 2 559 €, čerpanie bolo vo výške
2 332,30 € čo je plnenie na 91,14 %. Suma čerpania predstavuje zálohové faktúry za elektrickú
energiu v hodnote 1 826,53 € a faktúry za údržby verejného osvetlenia v hodnote 185,59 €, za
vianočnú výzdobu v hodnote 27,18 € a faktúry za led zdroje a led trubice v hodnote 293 €.
Výdavky v kategórií iná ambulantná zdravotná starostlivosť boli rozpočtované vo výške
5 352 €. Čerpania bolo vo výške 5 316,70 € čo je v percentách 99,34 %. Výdavky sú za mzdy
v hodnote 3 914,77 € pre 2 opatrovateľky, odvody v hodnote 976,35 € a odvod do zdravotnej
poisťovne v hodnote 391,43 € a tiež sú tu aj výdavky na prídel do sociálneho fondu v hodnote
34,15 €.
Výdavky v kategórií rekreačné a športové služby boli čerpané vo výške 6 677 € čo je oproti
rozpočtovaným 6 733 €, percentuálne je to 99,17 %. OFK elektrická energia v hodnote 1 584,39
€, OFK vodné, stočné v hodnote 33,70 €. OFK Tatran Hradište bola poskytnutá dotácia
v hodnote 1 500 € podľa zmluvy 4/2017 a tiež dotácia v hodnote 3 500 € podľa zmluvy 5/2017.
Dotácie boli vyčerpané a zúčtované. Tiež boli v tejto kategórií účtovaná poistka za FIT ihrisko
v hodnote 58,91 €.
Výdavky kategórie kultúrne služby boli rozpočtové v celkovej hodnote 11 269 €, čerpaných
finančných prostriedkov bolo v hodnote 10 089,81 €, čo je v percentách 89,54 %. V položke sú
účtované nasledovné položky :
- elektrická energia, pelety čerpanie v sume 579,56 €, rozpočtovaných 865 €, plnenie 67 %
- knihy do knižnice – boli kúpené nové knihy do obecnej knižnice v hodnote
99,49 €,rozpočtované na 100 €, plnenie na 99,49 %.
- vence a kvety len v hodnote 3,54 € čo je iba 3,54 % čerpanie
- KD údržba – položka je naplnená na 98,46 % čo predstavuje čerpanie 1 378,46 €.
Najväčšia položka je faktúra za kancelársky nábytok do kancelárie OcU, a potom sú tam
výdavkové položky na farbu, ktorou sa maľoval vstup do budovy obecného úradu,
výdavkové položky na pranie obrusov, čistiace prostriedky, všeobecný materiál.
- výdavky na sociálnu a kultúrnu komisiu: boli rozpočtovou úpravou na sumu 3 400 €,
percentuálne je to 77,37 % čerpané boli nasledovne:
- Sociálna komisia – 218,31 € na Jubilantov a Uvítanie detí do života
- Kultúrna komisia – Novoročný koncert – 321,57 €
 Deň matiek – 98,21 €
 MDD- 395,01 €
 Posedenie úcta k starším – 380,20 €
 Pochovávanie basy – 300,00 €
 Majáles – 200 €
 Stavanie mája – 280,12 €
 Mikuláš – 95,21 €
 karneval- 177,15 €
 ostatné akcie – 164,72 €
-

propagácia obce – rozpočtovaných bolo 1 919 €, čerpané bolo 1 917,64 €, čo
v percentách predstavuje 99,93 %. Zahrnuté je tam príspevok pri narodení čerpaný
v sume 90 €, ďalej tu bola faktúra za kalendáre , knihy, rozhlas, umelecké vystúpenie
a tiež faktúra za nástenné kalendáre pre občanov.
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-

v tejto kategórií je tiež zaúčtovaná faktúra za dokumentáciu na obecný úrad v hodnote
720 €
Faktúra za prevádzku webovej stránky obce Hradište v hodnote 310,62 €
Poslednou časťou kategórie kultúrne služby sú DOTÁCIE . V roku 2017 si o dotáciu
žiadali:
o JDS Hradište v sume 1 200 € - dotácia bola riadne zúčtovaná
o DDH Hradišťanka v sume 1 000 € - dotácia bola riadne zúčtovaná
o eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v sume 250 € - dotácia bola
riadne zúčtovaná
Výdavky v kategórií náboženské a iné spoločenské služby – boli rozpočtované na sumu
1 328 €, čerpanie bolo 949,25 €, percentuálne je to 71,48 %. Zahrnuté sú tu výdavky na
elektrickú energie, vodné a stočné, bežnú údržbu cintorína a domu smútku.
Predprimárne vzdelávanie MŠ čerpanie 40 943,48 € percentuálne 96,37 %

Položka
MŠ tarifný plat
MŠ VšZP
MŠ Dôvera
MŠ sociálne poistenie
MŠ DDP
MŠ cestovné
MŠ el.energia,palivá
MŠ voda
MŠ telefón,poštovné
MŠ čistiace potreby
MŠ predškoláci transfer
MŠ učebné pomôcky
MŠ knihy, noviny, časopisy
MŠ BOZP
MŠ potraviny
MŠ údržba
MŠ revízie
MŠ stravovanie
MŠ poistné
MŠ prídel do SF
MŠ dávky na PN
SPOLU

Čerpanie
23 464,59 €
2 382,26 €
31,85 €
5 974,18 €
390,93 €
8,50 €
1 929,23 €
189,24 €
164,85 €
96,05 €
897€
1 517,62 €
230,02 €
14,80 €
45,60 €
543,25 €
130,60 €
2 407,50 €
310,81 €
181,70 €
32,90 €
40 943,48 €

Plnenie
99,89%
95,29%
39,91%
89,97%
90,91%
28,33 %
99,96%
75,70%
91,58%
99,02%
100,00%
99,84%
96,65 %
98,67%
91,20%
97,01%
98,94%
99,38%
99,94%
90,85%
18,28%
96,37 %

Primárne vzdelávanie – základná škola čerpanie 65 704,84 € percentuálne 94,84%
Položka
ZŠ tarifný plat
ZŠ VšZP
ZŠ sociálne poistenie
ZŠ DDP
ZŠ el. energia, palivá
ZŠ voda
ZŠ telefón, poštovné
ZŠ zariadenia a prístoje
ZŠ transfer – učebné pomôcky

Čerpanie
38 841,39 €
3 694,28 €
9 747,66 €
312,91 €
4 911,58 €
127,02 €
183,01 €
779,30 €
169 €

Plnenie
96,29 %
98,48 %
88,56 %
88,77 %
88,98 %
97,71 %
91,51 %
99,91 %
100 %
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ZŠ učebné pomôcky
ZŠ knihy
ZŠ BOZP
ZŠ údržba
ZŠ revízie
ZŠ – špeciálne služby
ZŠ stravovanie
ZŠ poistné
ZŠ prídel do SF
ZŠ dohody
ZŠ dávky na PN
SPOLU

443,22 €
49,78 €
110,65 €
1149,03 €
126,74 €
1269,60 €
2 857,00 €
264,69 €
311,63 €
266,58 €
89,77 €
65 704,84 €

99,82 %
84,37 %
99,68 %
99,31 %
76,35 %
99,97 %
100 %
99,88 %
99,32%
100 %
99,74 %
94,84 %

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD (97,86 %) čerpalo sa 6 878,35 €.
Položka
ŠKD tarifný plat
ŠKD Dôvera
ŠKD sociálne poistenie
ŠKD cestovné
ŠKD el. energia, palivá
ŠKD materiál
ŠKD BOZP
ŠKD stravovanie
ŠKD prídel do SF
SPOLU

Čerpanie
4 199,18 €
425,62 €
1 047,03 €
22,60 €
177,25 €
347,62 €
29,95 €
600 €
29,10 €
6 878,35 €

Plnenie
99,98 %
99,98 %
92,01 %
75,33 %
78,78 %
99,32 %
99,83 %
100 %
97,00%
97,86 %

Vzdelávanie SZUŠ Akord (100,00 %) – rozpočet 54 912,45,- €.
Čerpanie 54 912,45 € - transfer súkromnej umeleckej základnej škole (VZN 1/2017).
Školské stravovanie v predškolskom zariadení (97,07 %) – rozpočet 16 413,89 €.
Položka
ŠJ tarifný plat
ŠJ VšZP
ŠJ Dôvera
ŠJ sociálne poistenie
ŠJ DDP
ŠJ el. energia, palivá
ŠJ čistiace potreby, materiál
ŠJ interiérové vybavenie
ŠJ stroje a zariadenia
ŠJ údržba
ŠJ poplatky za odvoz kuch. odpadu
ŠJ BOZP
ŠJ stravovanie
ŠJ prídel do SF
SPOLU

Čerpanie
9 549,93 €
513,37 €
400,92 €
2 248,72 €
190,77 €
1 129,33 €
251,22 €
690 €
197,17 €
21,05 €
338,40 €
72,94 €
735,75 €
74,32 €
16 413,89 €

Plnenie
97,25%
93,34 %
99,98 %
94,92 %
99,88 %
99,94 %
98,13 %
98,57 %
98,59 %
46,78 %
99,53 %
99,92 %
98,76 %
82,58 %
97,07 %
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Dávky sociálnej pomoci DHN, rodinné prídavky - (plnenie: 93,29 %)
Čerpanie:
Rodinné prídavky osobitný príjemca ..................
446,88 €
Obec v roku 2017 poskytla dotácie:
JDS Hradište v sume 1 200 € - dotácia bola riadne zúčtovaná
DDH Hradišťanka v sume 1 000 € - dotácia bola riadne zúčtovaná
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v sume 250 € - dotácia bola
riadne zúčtovaná
o OFK Tatran Hradište v sume 5 000 € - dotácia bola vyúčtovaná
Spolu : 7 450 €
o
o
o

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
43 390,72 €

Skutočnosť k 31.12.2017
14 734 €

% čerpania
33,96 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43 390,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 14 734 EUR, čo predstavuje 33,96 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) V mesiaci december boli zrekonštruované WC na obecnom úrade v hodnote 2 900 €.
b) Vypracovaný projekt pre IBV Hradište v hodnote 2 000 €.
c) Vypracovanie projektu na vodovod v obci Hradište v hodnote 540 €.
d) Nákup interiérového vybavenia 2 480 € - kuchyňa
e) Vypracovanie projektu na Obecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti
v hodnote 918 €
f) Nákup paletového kotla do MŠ Hradište v hodnote 4 996 €
g) Vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ v hodnote 900 €.
Spolu: kapitálové výdavky 14 734 €.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

439 137,22

z toho : bežné príjmy obce

439 137,22

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

382 913,41

z toho : bežné výdavky obce

382 913,41

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

56 223,81
20 788,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

20 788,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

14 734,00

z toho : kapitálové výdavky obce

14 734,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

6 054,00
62 277,81
1 695,23
382,00
1 313,23
60 582,58

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Transfer MŠ
Školné pre MŠ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

1 329,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

1329,00
461 254,22
397 647,41
63 606,81
1 695,23
61 911,58

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 62 277,81 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 ŠR
v sume 382 ,00 € , o školné pre MŠ v sume 1 313,23 €navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

60 582,58 EUR

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 1 329 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 329 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 382 EUR a to na: - prenesený výkon v oblasti
školstva MŠ, 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.
b) školné pre materské školy, ktroré bude použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2018
v sume 1 313,23 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 61 911,58 EUR.

3. 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
79 737,07 €
55 591,77 €

26 936,57 €

162 265,41 €

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 - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
64,79 €
1 224,78 €
684,75 €
542,00 €
62,82 €
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4. 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
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
641 903,78 €
438 382,03 €

KZ k 31.12.2017 v EUR
671 499,95 €
406 043,58 €

232 106,18 €
206 275,85 €
202 364,14

199 767,73 €
206 275,85 €
264 464,14 €

364,55 €
0€
4 322,15 €
197 677,44 €

231,91 €
0€
5 463,01 €
258 769,22 €

1 157,61 €

992,23 €

ZS k 1.1.2017 v EUR
641 903,78 €
569 436,28 €

KZ k 31.12.2017 v EUR
671 499,95 €
608 861,78 €

569 436,28 €
21 532,53 €

608 861,78 €
22 024,50 €

400 €
0€
96,22 €
21 036,31 €

400 €
0€
62,82 €
21 561,68 €

50 934,97 €

40 613,67 €

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
K 31. 12. 2017 obec Hradište nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné výpomoci.
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- rezervy

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

2 713,04 €
10 732,72 €
6 768,53 €
1 347,39 €
400,00 €

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 713,04 €
10 732,72 €
6 768,53 €
1 347,39 €
400,00 €
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- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- sociálny fond
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

62,82 €

62,82 €

22 024,45 €

22 024,45 €

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec neuzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere.

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. 4/2014 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-

JDS Hradište – bežné výdavky na činnosť
DDH Hradišťanka – bežné výdavky na
činnosť
OFK Tatran Hradište - na bežné výdavky na
celoročnú činnosť
OFK Tatran Hradište – na bežné výdavky
e-Rko – na bežné výdavky na chod tábora

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 200 €
1 000 €

1 200 €
1 000 €

0€
0€

3 500 €

3 500 €

0€

1 500 €
250,00 €

1 500 €
250,00 €

0€
0€

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017
o dotáciách.
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Stav peňazí v pokladni a na účtoch bežného hospodárenia k 31.12.2017:
Položka

Účet

€

Pokladňa OcU

211

1 069,38 €

Pokladňa ŠJ

211

136,50 €

Pokladňa MŠ

211

1 313,23 €

Prima- Sociálny fond

221

62,82 €

Prima- Bežný účet

221

87,732,84 €

Prima- Depozit

221

4 221,54 €

Prima – Rezervný
fond

221

162 265,41 €

Prima – účet ŠJ

221

1 624,50 €

SPOLU

258 426,22 €

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 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-

Ministerstvo
vnútra SR

Voľby do VÚC- bežné výdavky

568,47 €

568,47 €

0€
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Ministerstvo
vnútra SR –
verejná správa
Okresný úrad
Trenčín
Okresný úrad
Trenčín
Okresný úrad
Trenčín
Okresný úrad
Trenčín
Okresný úrad
Trenčín – odbor
ŽP
Environmentálny
fond

Register obyvateľov a adries –
bežný výdavok
Normatívne finančné prostriedky
ZŠ – bežné výdavky
ZŠ – vzdelávacie poukazy –
bežné výdavky
MŠ – príspevok na výchovu
a vzdelávanie – bežné výdavky
ZŠ – príspevok na učebnice –
bežné výdavky
Dotácia na úsek starostlivosti
o ŽP – bežný výdavok
Dotácia – program obnovy
dediny – bežný výdavok

378,12 €

378,12 €

0€

47 611,00 €

47 611,00 €

0€

595,00 €

595,00 €

0€

1 250,00 €

1 250,00 €

0€

24,00 €

24,00 €

0€

93,82 €

93,82 €

0€

5 000,00 €

5 000,00 €

0€

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

VÚC

SSÚ – Partizánske

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

933,72 €

933,72 €

0€

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy nezostavuje programový rozpočet.
13. Návrhy uznesení:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2017 vo výške 61 911,58 €
takto:
- do rezervného fondu sa pridelí 61 911,58 € nakoľko obec nevytvára iné fondy.
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