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Záverečný účet schválený OZ dňa 27.6.2018 uznesením č. 8/2018

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 vyrovnaný.
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 13.12.2016 uznesením č. 20/2016
Zmeny rozpočtu:
•
•

prvá zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 15/2017
druhá zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 24/2017

1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách podľa rozpočtovej klasifikácie

Druh

Príjmy

Bežný rozpočet spolu:

633140,08

Bežný rozpočet obce:

611349,31

Výdavky
641143,28

21790,77

435073,94

Kapitálový rozpočet spolu

1248

15926,48

Kapitálový rozpočet obce

1248

Finančné operácie
Spolu:

-8003,20

206069,34

Bežný rozpočet RO:

Kapitálový rozpočet RO:

Rozdiel

-14678,48

11237,68
4688,80

39886,76

5111,96

+34774,80

674274,84

662181,72

+12093,12

Schodok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových
príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov je prebytok 12093,12Eur, ktorý tvoria

účelové finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia. Podrobné údaje
o položkách podľa rozpočtovej klasifikácie sú vo výkaze FIN 1-12.
1.

Bilancia aktív a pasív
A.) Aktíva
Názov

Neobežný majetok

Stav k 31.12.2016
976652,43

Obežný majetok
Majetok spolu

Stav k 31.12.2017

Rozdiel

962452,84

96762,23

68335,27

1073414,66

1030788,11

B.) Pasíva
Vlastné imanie
Záväzky voči dodávateľom
Bankové úvery

282089,74

258125,43

3537,22

5797,28

61860,58

61471,83

Na strane aktív sa zvýšila hodnota obstarania dlhodobého hmotného majetku. Na
strane pasív je stav úveru navýšený o krátkodobý úver a zvýšili sa záväzky voči dodávateľom.

2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Celková suma dlhu obce je 61471,83 Eur a činí 10 % zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.

4. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu, ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú
činnosť.

5. 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 na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

7535,96 EUR

7535,96EUR

0

(stĺ.2 stĺ.3 )

- bežné výdavky

TJ – FK Družstevník

K 31.12.2017 bola dotácia vyúčtovaná.

6. Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

7. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017
bez výhrad.

