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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 2016.
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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako
schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 3/2016
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 08.03.2017 uznesením č. 1/2017
- druhá zmena schválená dňa 05.06.2017 uznesením č. 2/2017
- tretia zmena schválená dňa 04.08.2017 uznesením č. 3/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 5/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

148800

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
190326,30

148800
0
0

180326,30
10000
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

148800

190326,30

146500
0
2300

173886,30
13500
2940

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
190326,30

Skutočnosť k 31.12.2017
202581,63

% plnenia
106

Z rozpočtovaných celkových príjmov 190326,30EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
202581,63 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
180326,30

Skutočnosť k 31.12.2017
185881,63

% plnenia
103

Z rozpočtovaných bežných príjmov 180326,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
185881,63 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
151735

Skutočnosť k 31.12.2017
157174,91

% plnenia
104

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 137000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 139290,32 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8945,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10960,39 EUR, čo je
123 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5593,28 EUR, dane zo stavieb boli v sume
4924,56 EUR a dane z bytov boli v sume 442,55 EUR. Za rozpočtový rok bolo z toho
zinkasovaných 2121,62 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31. 12. 2017 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4672,96 EUR.
Daň za psa 540,80
Daň za užívanie verejného priestranstva 0
Daň za nevýherné hracie prístroje .0
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6383,40
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
9135,00

Skutočnosť k 31.12.2017
13860,95

% plnenia
152

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 840,73 EUR, čo je 400 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 524,65 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 306,58 EUR, z prenajatých zariadení
9,50 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1091,50 EUR, čo je 95
% plnenie.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7985,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
12769,43 EUR, čo predstavuje 160 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z poplatkov za služby, príjmy dobropisov a z vratiek
c) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19461,30 EUR bol skutočný príjem vo výške 14575,77
EUR, čo predstavuje 75 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVR V.Krtíš
UPSVR V.Krtíš
Dobrov.požiarna ochran SR
Fond na podporu umenia
Okresný úrad V.Krtíš
Okresný úrad V.Krtíš
VÚC B.Bystrica
UPSVR V.Krtíš
Okresný úrad V.Krtíš
Vlastné zdroje-vyššie neuvedené
VÚC B.Bystrica
Okresný úrad Veľký Krtíš

Suma v EUR
417,00
8720,28
1400,00
1000,00
61,20
568,30
654,00
49,80
165,00
300,00
1200,00
210,00

Účel
strava
Projekt Šanca na zamestnanie
osobné ochr.prac.prostriedky
Na nákup kníh
register adries
voľby
Dotácia MŠ
Dotácia MŠ učebné pomôcky
REGOB dotácia
Preteky dar, Mikuláš dar
Preteky dotácia
CO odmena skladníka

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
10000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
10000,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 10000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív: v roku 2017 takýto príjem nebol
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 %
plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
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Poskytovateľ dotácie
Min.Vn.-Okr.úrad B.Bystrica

Suma v EUR
Účel
10000,00 Kamerový systém obce

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
6700,00

% plnenia
0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6700,00
EUR, čo predstavuje % plnenie.
V roku 2017 nebol prijatý úver. Suma 6700,00 € bolo čerpanie rezervného fondu na modernizáciu spoločenskej miestnosti a výdajne, ktoré sa používajú pri realizovaní akcií obce. /kultúrne
podujatia, športové podujatia, súkromné akcie/.
Rezervný fond bol v roku 2017 použitý na modernizáciu spoločenskej miestnosti a výdajne.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: OBEC NEMÁ RO

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
190326,30

Skutočnosť k 31.12.2017
202544,02

% čerpania
106

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 190326,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.205
v sume 202544,02 EUR, čo predstavuje 106 % čerpanie.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
173886,30

Skutočnosť k 31.12.2017
179208,20

% čerpania
103

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 173886,30 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 179208,20EUR, čo predstavuje 103,00 % čerpanie.

k 31.12.2017

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 67171,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 69957 EUR, čo
je 104 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24245,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 24410,27 EUR,
čo je 101 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 28150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 31541,8 EUR, čo
je 112 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
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Z rozpočtovaných 2180 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2831,27 EUR, čo
predstavuje 130 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2111,73 EUR, čo
predstavuje 124 % čerpanie.
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
13500,00

Skutočnosť k 31.12.2017
18331,82

% čerpania
136

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 18331,82 EUR, čo predstavuje 136 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Kamerový systém obce Závada – Oblasť prevencie kriminality
Z rozpočtovaných 13500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13211,82 €, čo
predstavuje 98 % čerpanie.
Modernizácia Spoločenskej miestnosti a výdajne, ktoré sú spojené
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné vyčerpaných 5200,00 EUR, čo predstavuje 0 %.
Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
2940,00

Skutočnosť k 31.12.2017
5004

% čerpania
170

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 5004,00 EUR, čo predstavuje 170 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: OBEC NEMÁ

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
185881,63
185881,63
0,00

Bežné výdavky spolu

179208,2

z toho : bežné výdavky obce

179208,20

bežné výdavky RO

0,00
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Bežný rozpočet

6673,43
10000

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

10000

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

18331,82

z toho : kapitálové výdavky obce

18331,82

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-8331,82
-1658,39
0,00
-1658,39

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

6700,00

Výdavky z finančných operácií

5004,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

1696
202581,63
202544,02
-1658,39

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-1658,39

Schodok rozpočtu v sume -1658,39 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
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.
Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec nemá okrem rezervného a sociálneho
fondu iný peňažný fond.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,50 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

Suma v EUR
1833,28
923,52
0
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- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

1203,18
1553,62

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

1036644,41

979220,98

Neobežný majetok spolu

1005975,23

948238,92

296,73

296,73

Dlhodobý hmotný majetok

902454,50

844718,19

Dlhodobý finančný majetok

103224,00

103224,00

Obežný majetok spolu

29684,47

30050,62

3221,87

1130,12

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

2740,68

2740,68

Krátkodobé pohľadávky

14493,09

16658,39

Finančné účty

9228,83

3387,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

6133,67

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

984,71

931,44

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1036644,41

979220,98

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

307983,36

318734,83

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

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

Výsledok hospodárenia
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Záväzky

85343,76

82457,78

600,00

750,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

1833,28

1553,62

Krátkodobé záväzky

9375,13

11622,81

Bankové úvery a výpomoci

73535,35

68531,35

Časové rozlíšenie

643317,29

578028,37

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- iné záväzky
- voči SF

Poskytovateľ
úveru

Typ úveru

PRIMA BA Bežný úver
PRIMA BA Bežný úver
PRIMA BA Bežný úver

Dátum
prijatého
úveru

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Výška
úroku

19.09.2012
05.05.2016
11.05.2017

Zabezpečenie
úveru

Vista zmenka
Vista zmenka

68531,35
2108,79
4579,01
3018,32
1916,69
1553,62

Zostatok
k 31.12.2017

58962,35
3521,00
6048,00

Splatnosť

r. 2022
r.2019
r.2020

8. Hospodárenie príspevkových organizácií OBEC NEMÁ
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 neposkytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť

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

zriadeným a založeným právnickým osobám-obec nemá
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
Obec Závada nemá zriadené a založené právnické osoby
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-

UPSVR V.Krtíš
UPSVR V.Krtíš
Dobrov.požiarna ochran SR
Fond na podporu umenia
Okresný úrad V.Krtíš
Okresný úrad V.Krtíš
VÚC B.Bystrica
UPSVR V.Krtíš
Okresný úrad V.Krtíš
Vlastné zdroje-vyššie neuvedené
VÚC B.Bystrica
Okresný úrad Veľký Krtíš
Min.Vn.SR-Okr.úrad B.Bystrica

417,00
8720,28
1400,00
1000,00
61,20
568,30
654,00
49,80
165,00
300,00
1200,00
210,00
10000,00

strava
Projekt Šanca na zamestnanie
osobné ochr.prac.prostriedky
Akvizícia knižničného fondu
register adries
voľby
Dotácia MŠ
Dotácia MŠ učebné pomôcky
REGOB dotácia
Preteky dar, Mikuláš dar
Preteky dotácia
CO odmena skladníka
Prevencia kriminality

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu s Fondom na podporu umenia na dotáciu na nákup kníh do
obecnej knižnice vo výške 1000,00 €, ktoré v roku aj použila.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2017 prijala finančné prostriedky od VÚC vo výške 1200,- € na jazdecké
preteky, ktoré v roku použila.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Obec má počet obyvateľov do 2000, na základe prijatého uznesenia č. 4/2013 zo dňa 16.
12. 2013 programový rozpočet nevytvára.

Vypracovala:
Jana Petrášová

Predkladá:
Miroslav Kalmár, starosta

V Závade, dňa 10. 06.2018
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