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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 21.12.2016 uznesením č.3/12/2016.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.8.2017 uznesením č. 6/8/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017

993352,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1227233,00

893352,00
1000,00
100000,00
986007,00

887723,00
1000,00
338510,00
954254,15

736444,00
176400,00
73163,00
7345,00

722791,00
158300,00
73163,15
272978,85

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy FO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky FO
Rozpočtové hospodárenie obce celkom
účtovný prebytok
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1227233,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1000646,91

81,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1227233,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1000646,91 EUR, čo predstavuje 81,54 % plnenie. Rozdiel vznikol nezapojením
finančných operácii – prebytku hospodárenia z predchádzajúcich rokov vo výške 334 810,- eur
do príjmov obce.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
887723,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

992483,91

111,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 887723,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
992483,91 EUR, čo predstavuje 111,80 % plnenie.
a) daňové príjmy ( hlavná kategória 100 )
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
580745,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

636181,64

109,55

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (ekonomická klasifikácia 110)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 450000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 497909,28 EUR, čo predstavuje
plnenie na 109,55 %.
Daň z nehnuteľností (ekonomická klasifikácia 120)
Z rozpočtovaných 81900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89641,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 109,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29903,85 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 58592,72 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1144,55
EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 99,56 EUR a drobný
stavebný odpad a komunálny odpad v sume 208,35 EUR..
Dane / poplatky za tovary a služby v EUR ( ekonomická klasifikácia 130)
- za psa : 2111,64
- za ubytovanie: 438,00
- za špecifické služby: 48625,24
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :45303,69
b) nedaňové príjmy v EUR ( hlavná kategória 200)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
169300,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

210727,12

124,47

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ( ekonomická klasifikácia 210)
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Z rozpočtovaných 90450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 97284,66 EUR, čo
je 124,47 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
181,37 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 97103,29 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ( ekonomická klasifikácia 220)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 76000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 88146,39 EUR, čo
je 115,98 % plnenie.
V tom: za odvysielané relácie a miesto, rybárske lístky, overovanie listín a podpisov, drobné
stavby, pokuty a iné sankcie, stravné, ...
c) iné nedaňové príjmy v EUR ( ekonomická klasifikácia 290)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

25074,44

997,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov2500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
25074,44 EUR, čo predstavuje 997,03% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy skutočnosť predstavovala príjmy z náhrad z poistného plnenia,
z odvodov z hazardných hier, z vratiek, z dobropisov a i.
c.1) úroky z vkladov (ekonomická klasifikácia 240)
Plánovaný predpoklad rozpočtovaných príjmov bol v sume 350,00 EUR a skutočné plnenie bolo:
221,63 EUR, čo je 63,32 % plnenie.
d) prijaté granty a transfery ( ekonomická klasifikácia 310)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 137678,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 145575,15
EUR, čo predstavuje 105,74 % plnenie.
Bežné príjmy prenesené kompetencie:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
MŠ SR cez OÚ TN
128042,00
MŠ SR cez OÚ TN
2937,00
MŠ SR cez OÚ TN
1581,00
MŠ SR cez OÚ TN
37,00
MŠ SR cez OÚ TN
1700,00
MV SR REGOP
584,43
MV SR
50,00
MV SR
568,30
MŽP SR cez OÚ TN
165,50
MPSV a R SR cez UPSVaR
5577,00
SOcÚ Bojnice
1647,04
UPSV a R
2685,88

Účel
ZŠ normatívne
MŠ výchova a vzdelávanie
ZŠ vzdelávacie poukazy
ZŠ príspevok na učebnice
ZŠ škola v prírode
OU pobyt obyvateľov
OU register adries
OU voľby do VÚC
OU starost. o život. prostredie
OU opatrovateľstvo
OU stavebný poriadok a doprava
OÚ §54 služby zamestnanosti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy v EUR ( hlavná kategória 200) :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4463,00

224,06

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív ( ekonomická klasifikácia 230)
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
4463,00 EUR, čo predstavuje 224,06 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie v EUR ( hlavná kategória 400):
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
338510,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3700,00

1,09

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 338510,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume .3700,00 EUR, čo predstavuje 1,09 % plnenie.
Obec v roku 2017 prijala účelové dary pre MŠ v sume 200,00 € na detské ihrisko pri MŠ od
Nadácie pre zdravie HBP Prievidza a na kultúrnu akciu „Sebedražská babka vo fazuli“ v sume
spolu 3500,00€ od Regiónu HN Bojnice a TSK Trenčín a ktoré boli použité v súlade s určeným
účelom.
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou Záverečného účtu .

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
954254,15
837233,60

% čerpania
87,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 954254,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 837233,60 EUR, čo predstavuje 87,74 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
722791,00

Skutočnosť k 31.12.2017

716636,05

% čerpania

99,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 722791,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 716636,05 EUR, čo predstavuje 99,15 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
a dáta sú uložené vo verejnom registri www.registeruz.sk .
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Výber významných položiek bežného rozpočtu ( z FIN 1-12) a ich použitie:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ( položka 610)
Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2017 v sume 275085,32 EUR.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, pracovníkov základnej školy a materskej školy,
opatrovateľky, dofinancovanie do miezd za pracovníka, ktorí boli zamestnaní na úseku v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znp. všeobecne prospešných prác pre obec.
Poistné a príspevok do poisťovní ( položka 620)
Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2017 bolo 100190,30 EUR.
Tovary a služby ( položka 630)
Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2017 bolo 308579,23 EUR
Ide o prevádzkové výdavky obce, predovšetkým na: zabezpečenie správy majetku obce, chodu
obecného úradu, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky pre starostu obce, verejné osvetlenie,
odvoz, spracovanie a likvidácia odpadu , prevádzkovanie obecného cintorína, ochrana pred
požiarmi, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, všeobecná pracovná
oblasť, starostlivosť o miestne komunikácie, náklady na spoločný stavebný úrad, obecný rozhlas,
obecná knižnica, organizovanie kultúrnych a športových aktivít pre občanov obce , starostlivosť
o primárne a pred primárne vzdelávanie / ZŠ a MŠ a sociálne zabezpečenie o starších občanov
obce.
Bežné transfery (položka 640)
Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2017 bolo 17671,26 EUR
Členské celkom: 2811,52 EUR
Prehľad o členstve
RVC NITRA
ZMO S Bratislava a stavovské
organizácie na HORNEJ NITRE

ročný príspevok účel
v EUR
220,00
účasť na školeniach, semináre
2591,52
celoslovenské a regionálne
zastupovanie

Poskytnuté a skutočné použité celkom: 14859,74 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky
a úhrada nákladov z rozpočtu obce

príspevok v EUR

účel

Športové kluby
Klub seniorov
ZPOZ
SOcÚ Bojnice

8800,21
230,00
1725,23
4104,30

športové vyžitie občanov
spoloč. akt. a lektorské prednášky
uvítanie detí do života
stavebný poriadok

Obec Sebedražie pre zabezpečenie správy na úseku stavebného poriadku z rozpočtu obce
poskytla podiel na obyvateľa príspevok v sume 3825,36 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami ( položka 650)
Skutočne čerpané výdavky v sume 15109,94 EUR.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
158300,00
47305,80

% čerpania
29,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 158300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 47305,80 EUR, čo predstavuje 29,88 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Projekty :
- FIT park TJ Baník :
3721,60 EUR
- FIT park Boriny:
4084,62 EUR
- Oplotenie cintorína:
960,88 EUR
- Odvodnenie ihriska TJ Baník:
4100,60 EUR
- Rekonštrukcia tribúna TJ Baník:
2999,08 EUR
- Investície - areál ZŠ, MŠ:
30724,02 EUR
- Projekt. dok. „Dúbravka“, „Staré šatne“:
715,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
73163,15
73291,75

% čerpania
100,18

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 73163,15 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 73291,75 EUR, čo predstavuje 100,18 % čerpanie.
Rozpočtované výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov:
Celkom v sume : 73291,75 EUR
p. č.
1
2
3
4

názov
ŠFRB č. zml.307/900/2007
ŠFRB č. zml.307/1199/2010
ŠFRB č. zml. 307/417/2012
VUB-komerčný úver – BD - garáže

Úhrady za 2017
19404,74
25664,68
13160,00
15062,33

4. Súčasťou rozpočtu obce sú výdavky organizácií bez právnej subjektivity:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
2017 po poslednej zmene
288448,00
310417,00
107,61
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 288448,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 310417,00 EUR, čo predstavuje 107,61 % čerpanie.
V tom skutočné čerpanie celkom ZŠ:
146039,43 EUR
MŠ:
148530,95 EUR
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ŠKD:

15846,62 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
21000,00
30724,02

% čerpania
146,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 21000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 30724,00 EUR, čo predstavuje 146,30 % čerpanie.
V tom čerpané za ZŠ: 23329,63 EUR
MŠ: 7394,39 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu a dáta sú
uložené vo verejnom registri www.registeruz.sk.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Sumár bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Sumár kapitálového rozpočtu
Prebytok/schodok 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
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

992483,91
716636,05
275847,86
4463,00
47305,80
-42842,80
233005,06
0,00
0,00
3700,00
73291,75

-69591,75
1000646,91
837233,60
163413,31
12462,90
150950,41

O výsledku hospodárenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo. (v návrhu na uznesenie).
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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 2016
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
0,00
364011,89

26047,45
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

337964,44

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 - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
9958,74
3072,90

13031,64

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. v z. n. p.
O použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu BD
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
44032,14
12742,03
279,13
56495,01
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
A K T Í V A (zo súvahy)
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
4025804,21
3433158,34

KZ k 31.12.2017 v EUR
4030122,42
3243740,98

8962,36
3099767,98
324428,00
587233,15

8962,36
2910350,62
324428,00
776288,80

3385,57
0,00
141001,49
6696,54
436079,55
70,00
0,00
5412,72

3385,57
0,00
166111,07
4972,66
601749,50
70,00
0,00
10092,64

ZS k 1.1.2017 v EUR
4025804,21
1641117,22

KZ k 31.12.2017 v EUR
4030122,42
1695744,68

7729,02
330958,00
1302430,20
1819807,28

0,00
0,00
1695744,68
1806508,55

21144,19
0,00
1552824,83
182694,26
63144,00
564879,71

21144,19
10513,86
1497171,62
230326,88
47352,00
527869,19

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
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné zúčtovanie (VS)
- zákonné rezervy
- ŠFRB (ŠFRB BD a zábezpeka BD)
- Úver komerčný VUB (BD - garáže)

Záväzky celkom k 31.12.2017
v EUR

5279,55
16256,78
8966,15
2360,79
14213,86
21144,19
1480993,67
47352,00

Záväzky v EUR 2016

5397,73
14985,78
9666,93
2193,41
200,00
21144,19
1539146,99
63144,00
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- SF
- ostatné záväzky (iné a prijaté preddavky)
Záväzky spolu k 31.12.2017

16177,95
193763,61
1806508,55

13677,64
150250,41
1819807,08

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
VUB

Účel

BD 495,496
BD 508,509
BD 510
BD Garáže

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

617971,19
836456,00
414000,00
150000,00

19373,36
25428,00
12378,68
15792,00

4464,16
6856,44
3600,40
1039,60

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

429733,89
661861,84
348360,12
47352,00

Rok
splatnosti

r. 2038
r.2040
r.2042
r.2020

8. Obec Sebedražie nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií
9. Prehľad o dotáciách / poskytnutých finančných príspevkov z rozpočtu obce
Poskytnuté finančné prostriedky a úhrada nákladov z rozpočtu obce

Suma poskytnutých
a vyčerpaných finančných
prostriedkov
V EUR

TJ BANÍK Sebedražie- zdokumentované

8400,00

10. Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia .
Obec nemá založenú neziskovú organizáciu.
Obec neposkytla žiadne záruky právnickým organizáciám ani fyzickým
osobám.
Obec nemá žiadnu zahraničnú zložku.
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

Obec v roku 2017 nezriadila príspevkovú organizáciu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Účelové určenie transferu

Poskytovateľ

MŠ SR

ZŠ-normatív, poukazy, učebnice,
MŠ-výchova a vzdelávanie
MV SR
pobyt obyvateľov a register adries
MV SR
Voľby do VÚC
MŽP SR
Starostlivosť o životné prostredie
SOcÚ Bojnice
Stavebný poriadok a doprava
MPSV a R
Služby zamestnanosti a
SR/ÚPSVa R
opatrovateľstvo
Finančné prostriedky z volieb vrátené na účet do ŠR.

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

134297,00

134297,00

0,00

634,43
446,08
165,50
1647,04
8262,88

634,43
446,08
165,50
1647,04
8262,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

SO c U Bojnice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1647,04

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

1647,04

Rozdiel

0,00

e ) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

TSK - kult.-spol. „Babka vo fazuli“

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

500,00

500,00

0,00

12. Obec Sebedražie netvorila programový rozpočet
V súlade s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ÚS obec do 2000
obyvateľov nemusí tvoriť programový rozpočet.
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12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017,
II. s c h v a ľ u j e
a) celoročné hospodárením obce za rok 2017 bez výhrad v EUR:
bežné príjmy:
bežné výdavky:
bilancia bežného rozpočtu

992 483,91
716 636,05
+ 275 847,86

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia bežného a kapit. rozpočtu

4 463,00
47 305,80
- 42 842,80
+ 170 332,09

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

3 700,00
7 3291,75
-69 591,75
1 000 646,91
837 233,60
163 413,31

b) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 150950,41 EUR na tvorbu rezervného fondu obce na
použitie kapitálových výdavkov,
c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie prebytku z hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods. 3 a) a b)
zák.č.582/2004 Z.z. vo výške 12 742,03 EUR na tvorbu fondu údržby a opráv nájomných
obecných bytov. (zo strany 9 o prebytku).
Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce
zverejnené:22.5.2018
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