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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 nebol rozpočtovaný
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením č.167
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 16.02.2017 uznesením č. 185
- druhá zmena schválená dňa 20.04.2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017
- tretia zmena vykonaná dňa 24.10.2017 rozpočtovým opatrením č. 232/1
- štvrtá zmena vykonaná dňa 24.10.2017 rozpočtovým opatrením č. 232/1
- piata zmena schválená dňa 24.10.2017 uznesením č. 232/2
- šiesta zmena vykonaná dňa 22.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 257/1
Rozpočet obce k 31.12.2017

268 008,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
392 194,00

268 008,00
0,00
0,00
0,00
264 896,00

324 196,00
30 763,00
37 235,00
0,00
365 431,00

264 896,00
0,00
0,00
0,00
3 112,00

352 431,00
13 000,00
0,00
0,00
26 763,00

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
392 194,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

379 606,53

97%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 392 194,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
379 606,53 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
324 196,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

313 946,68

97%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 324 196,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
313 946,68 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
202 732,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

199 429,77

98%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 184 612,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 184 611,06 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 477,40 EUR, čo
predstavuje plnenie na 83 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 414,16 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 2 048,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 14,37 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 009,10 EUR.
Daň za psa 558,15
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 783,16
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14 561,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

12 362,85

85%
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 880,49 EUR,
čo je 85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 19,17
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 751,32 EUR a príjem
z prenajatých zariadení v sume 110,00 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8 618,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 165,65 EUR, čo je
83 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 543,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 316,71

91%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 543,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 316,71 EUR, čo predstavuje 91% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 106 903,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
102 154,06 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Okresný úrad
MDVaRR SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v EUR
439,12
85,60
132,80
76 636,00
754,00
1 030,00
260,00
37,00
1 849,00
185,79
45,00
24,32
616,35
38,80
14 467,30
5 552,98

Účel
Dotácia na stravu v HN - ZŠ
Dotácia na stravu v HN - MŠ
Dotácia na škol.potr. HN ZŠ, MŠ
Transfer pre ZŠ Normatív
Transfer pre ZŠ Dopravné
Transfer pre ZŠ Vzdel.poukazy
Transfer pre ZŠ Soc.zev.žiaci
Transfer pre ZŠ na učebnice
Transfer pre ZŠ MŠ
Transfer na REGOB
Transfer na životné prostredie
Transfer na dopravu
Transfer na Voľby
Transfer na register adries
Dotácia §50j
Dotácia §54

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
30 763,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

29 340,99

95%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 763,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 29 340,99 EUR, čo predstavuje 95% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 26 763,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26 763,00EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 577,99 EUR, čo
predstavuje 64 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ján Molitoris
Tomáš Dlugoš
Pavol Tarhanič

Suma v EUR
Účel
806,34 Fin. krytie zmeny ÚPN obce
220,52 Fin. krytie zmeny ÚPN obce
1 551,13 Fin. krytie zmeny ÚPN obce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
37 235,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

36 318,86

98%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 37 235,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 36 318,86 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 050, EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
365 341,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

351 716,20

96%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 365 341,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 351 716,20 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
352 431,00

Skutočnosť k 31.12.2017

341 024,31

% čerpania

97%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 352 431,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 341 024,31 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 150 280,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
146 936,76 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 55 898,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
52 149,98 EUR, čo je 93 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 140 596,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
136 512,90 EUR, čo je 97 % 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
Z rozpočtovaných výdavkov 5 657,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
5 424,57 EUR
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00.EUR,
čo predstavuje 0 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
10 691,89

% čerpania
82%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 10 691,89 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia verejného osvetlenia v časti Jahôdky
7
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Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 142,00
EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.
b) Územný plán – zmeny a doplnky
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 577,99 EUR,
čo predstavuje 64 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00

0%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

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
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
313 946,68
313 946,68
0,00

341 024,31
341 024,31
0,00

-27 077,63
29 340,99
29 340,99
0,00

10 691,89
10 691,89
0,00

18 649,10
-8 428,53
0,00
-8 428,53
36 318,86
0,00

36 318,86
379 606,53
351 716,20
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Hospodárenie obce

27 890,33
239,61
27 650,72

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu 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 a podľa osobitných
predpisov v sume 239,61 EUR, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Schodok rozpočtu 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 sa taktiež upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 492,00 EUR (na opravu kotolne ZŠ)
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 44,86 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 513,21 EUR (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.
Významný schodok bežného rozpočtu bol v priebehu roku 2017 krytý finančnými operáciami,
prevodom nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 v celkovej výške 13 500,07 a prevodom
z rezervného fondu obce na riešenie havarijného stavu kaštieľa (parkety) v sume 8 000,00 EUR
a komína v sume 2 200,00 EUR. Na riešenie havarijného stavu kanalizácie v sume 2 876,50
a havarijného stavu budovy ZŠ v sume 2 078,39 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
27 650,72 EUR.

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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení

Suma v EUR
38 853,60
9 936,32
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- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 187 zo dňa 16.02.2017 obstaranie –
nákup mulčovača
- uznesenie č. 186 zo dňa 16.02.2017 a uznesenie
č. 212 zo dňa 06.06.2017 bežné výdavky §10
ods.9 na hav.stav kašteľa (parkety)
- uznesenie č. 212 zo dňa 06.06.2017 obstaranie –
verejné osvetlenie časť Jahôdky
- uznesenie č. 212 zo dňa 06.06.2017 obstaranie –
zariadenie kuchyne kaštieľa
- uznesenie č. 212 zo dňa 06.06.2017 a uznesenie
č. 220/2 zo dňa 07.09.2017 – bežné výdavky §10
ods. 9 na hav.stav kanalizácia (rúry)
- uznesenie č. 224 zo dňa 07.09.2017 – bežné
výdavky §10 ods. 9 hav.stav budova ZŠ
- uznesenie č. 151 zo dňa 23.08.2017 – bežné
výdavky §10 ods. 9 na hav.stav kaštieľa (komín)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

3 993,20

8 000,00
2 142,70
1 978,00

2 876,50
2 078,39
2 200,00

25 521,13

6. 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
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
KZ k 31.12.2017 v EUR
815 100,24
1 189 517,40
728 409,66
1 105 952,85
0,00
630 852,73
97 556,93
85 801,48

2 416,86
1 005 979,06
97 556,93
82 693 87

2 142,86
0,00
2 025,86
5 461,88
76 170,88
0,00
0,00
889,10

4 420,95
3 435,19
1 951,30
2 895,47
69 990,96
0,00
0,00
870,68
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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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
815 100,24
1 189 517,40
410 226,40
781 418,63
0,00
0,00
410 226,40
35 586,19

0,00
0,00
781 418,63
43 659,02

0,00
8 404,50
1 426,41
25 755,28
0,00
369 287,65

240,00
0,00
1 235,94
42 183,08
0,00
364 439,75

7. 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 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-

CVČ - FILIA, nezisk. organizácia
CVČ – DOMKA - ZDRUŽENIE
SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE
CVČ - Mesto Košice
CVČ - Spojená škola Sv. Košických
mučeníkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

150,00
50,00

150,00
50,00

0,00
0,00

650,00
50,00

650,00
50,00

0,00
0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.
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8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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-

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Okresný úrad
MDVaRR SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Dotácia na stravu v HN – ZŠ (bežné)
Dotácia na stravu v HN – MŠ (bežné)
Dotácia na šk. potreby HN ZŠ, MŠ (bežné)
Transfer pre ZŠ Normatív
Transfer pre ZŠ Dopravné
Transfer pre ZŠ Vzdel. Poukazy (bežné)
Transfer pre ZŠ Soc.znev.žiaci (bežné)
Transfer pre ZŠ na učebnice
Transfer pre ZŠ MŠ
Transfer na REGOB
Transfer na životné prostredie
Transfer na dopravu
Transfer na Voľby
Transfer na register adries
Dotácia §50j
Dotácia §54

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

439,12
85,60
132,80
76 636,00
754,00
1 030,00
260,00
37,00
1 849,00
185,79
45,00
24,32
616,35
38,80
14 467,30
5 552,98

351,76
85,60
132,80
76 636,00
754,00
1 030,00
260,00
37,00
1 747,81
185,79
45,00
24,32
616,35
38,80
14 467,30
5 552,98

87,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-5-
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9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 27 650,72 EUR.
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