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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 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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.76//2016
B/1.
Rozpočet bol upravovaný šesť krát
- prvá zmena: dňa 22.2.2017 uznesením č. 15/2017 A/1
- druhá zmena: dňa 12.5.2017 v zmysle uznesenia č. 27/2017 A/1
- tretia zmena: dňa 11.8.2017 uznesením číslo 44/2017 A/1
- štvrtá zmena: dňa 6.10.2017 v zmysle uznesenia č. 65/2017 A/1
- piata zmena: dňa 12.12.2017 uznesením číslo 85/2017 A/1
- šiesta zmena: dňa 28.12.2017 v zmysle uznesenia č. 6/2016 A/1 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Dolná Strehová, časť VII Zmena rozpočtu §
21schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom
Rozpočet obce k 31.12.2017

874 422,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 011 872,01

860822,00
0,00
0,00
13600,00
873 461,00

954135,82
17705,00
26431,19
13600,00
984 645,70

337961,00
27000,00
26900,00
481600,00

385182,97
70845,71
24900,00
503717,02

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 subjektivitou
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2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2017 bez RO
Rozpočet na rok 2017
998 272,01

Skutočnosť k 31.12.2017
1 020 340,50

% plnenia
102,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 998.272,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1,020.340,50 EUR, čo predstavuje 102,21 % plnenie.
1. Bežné príjmy obec
Rozpočet na rok 2017
954 135,82

Skutočnosť k 31.12.2017
964 083,69

% plnenia
101,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 954.135,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
964.083,69 EUR, čo predstavuje 101,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
411 280,00

Skutočnosť k 31.12.2017
424 482,63

% plnenia
103,21

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 314.000,-EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 321.148,37 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31.142,85 EUR, čo
je 111,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22.135,08 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8.823,79 EUR a dane z bytov boli v sume 183,98 EUR.
Dane za tovary a služby:
Rozpočtované: 69.280,00 Skutočnosť: 72.191,41
Plnenie v 104,20 %:
Z toho vybrané ukazovatele:
Daň za psa: z rozpočtovaných 1.500,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.142,99
eur, čo je plnenie 76,20 %
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 29.670 eur, bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 31.490,95 €, čo je plnenie 106,14 %
Daň z ubytovania: rozpočtovaných 17.800,- eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
18.597,50 €, čo je plnenie 104,48 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočtovaných 19.500,- eur, bol
skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20.656,22 €, čo je plnenie 105,93 %.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
93 180,00

Skutočnosť k 31.12.2017
97 486,70

% plnenia
104,62
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Príjmy za služby a vlastníctva majetku - vybrané ukazovatele
Z rozpočtovaných 44.766,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 46.990,88 EUR,
čo je 104,97 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1400,27 EUR , príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 45.590,61 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 45.939,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 48.682,03 EUR, čo
je 105,97 % plnenie. Jedná sa o príjmy za stočné, služby poskytované občanom, ostatné
a náhodilé príjmy.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov za služby 2.450,- EUR, bol skutočný príjem vo
výške 1.813,79 EUR, čo predstavuje 74,03 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované i príjmy z dobropisov a z vratiek. Skutočnosť
predstavuje 1813,79 €.
Prijaté bežné granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 449.675,82 EUR bol skutočný príjem vo výške
442.114,36 EUR, čo predstavuje 98,32 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
ŠR
ŠR
Banskobystrický samosprávny kraj
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
Obecné úrady
ŠR

Suma v EUR
Účel
13146,34 Aktivačné a drobné obecné práce,
dohody o posk.prísp. § 52
11541,77 ZŠ s MŠ deti v hmotnej núdzi
1500 kamerový systém – prevencia
kriminality
664,40 Voľby VUC
1300 súťaž DHZ
345,84 Register obyv.prenes.výkon št.spr.
342,90 Životné prostredie prenes.výkon
št.správy
549,20 Register adries
3068,31 Matrika prenes.výkon št.spr.
3529,35 Stavebný transfer prenes.výkon
št.správy
163,94 Cest.dopravu a pozemné
komunikácie stavebný úrad
403009,15 Na školstvo ZŠ s MŠ
2743,16 Na spoločnú úradovňu
210 Dohoda skladník CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
17 705,-

Skutočnosť k 31.12.2017
21 843,88

% plnenia
123,38

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17.705 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
21.843,88,- EUR, čo predstavuje 144,96 % plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov a nepotrebného DHM
Príjem z predaja pozemkov a nepotrebného DHM bol rozpočtovaný vo výške 9 205,-€
a skutočnosť vo výške 13.343,88 € plnenie je na 144,96 %.
Kapitálové granty a transfery
Z rozpočtovaných 8500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8.500,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Príjem bol z dotácií zo ŠR na prevencia proti kriminalite.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
ŠR

Suma v EUR
Účel
8500 prevencia kriminality

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
26 431,19

Skutočnosť k 31.12.2017
34 412,93

% plnenia
130,20

Z rozpočtovaných finančných príjmov 26.431,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
34.412,93 EUR, čo predstavuje 130,20 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2017 B/2, dňa 12.5.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 20.915,19 EUR na opravu školského dvora, ktorá by sa realizovala
počas letných prázdnin. Nakoľko rekonštrukcia šk. dvora bola vybudovaná v hodnote 15490,88€.
Zastupiteľstvo rozhodlo zvyšné prostriedky z RF vo výške 5424,31 uznesením č.65/2017/A/2
dňa 6.10.2017 použiť na rek. VO na osade Prieloh, čo v roku 2017 bolo uskutočnené
a prostriedky použité.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy a príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
13 600,18 149,91
133,46
Z rozpočtovaných bežných príjmov 13 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
18149,91 EUR, čo predstavuje 133,49 % plnenie.
Príjmy zariadení školského stravovania a iné nerozpočtové príjmy: 45.444,40 €. účtované ako
mimorozpočtové prostriedky.
Finančné operácie – prostriedky z predchádzajúcich rokov
Schválené: 0
Skutočnosť: 3159,58 €
Jedná sa o ušetrené prijmi zo stravovania predchádzajúcich rokov
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ Dolná Strehová nerozpočtovala.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za obec rok 2017 bez RO
Rozpočet na rok 2017
480 928,68

Skutočnosť k 31.12.2017
475 342,15

% čerpania
98,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce po odpočítaní výdavkov RO ZŠ s MŠ 480.928,68
EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 475.342,15 EUR, čo predstavuje 98,84 %
čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2017
385 182,97

Skutočnosť k 31.12.2017
379 528,81

% čerpania
98,53

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 385.182,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 379.528,81 EUR, čo predstavuje 98,53 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 88.546,23 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 90.749,54 EUR,
čo je 102,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného
stavebného úradu, opatrovateľskej služby, spoluúčasť na projekte s UPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29.687,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 31.205,69 EUR,
čo je 105,11 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 160.003,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 151.976,25
EUR, čo je 94,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a obce ako sú energie, materiál,
PHM rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, materiál na komunikácie a chodníky,
poštové a telekomunikačné služby, programy, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce, všeobecné služby, propagácia a kultúrne podujatia.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi:
Univerzálny úver
schválené: 0
€
čerpané: 0
€
0%
ŠFRB úvery I, II,III schválené: 24.900€
čerpané: 26.395,85€
106%
.
Bežné transfery vo výške 94.289,09 € boli použité na účel na ktorý boli poskytnuté.
Príspevok OP Prameň vo výške 70.500,- € bol použitý na prevádzkovanie hlavnej činnosti.
Pre organizácie mimo verejnej správy bolo čerpané 13.411,90 €. Fyzickým osobám v rámci
schváleného VZN bolo poskytnuté a čerpané 2.935,00- € ( pri narodení dieťaťa, hmotná núdza,
prísp.na pohreb). Členské príspevky: 1.727,57 € – ZMOVR, Celoslov. Zbor pre obč. záležitosti.
2) Kapitálové výdavky obce:
Rozpočet na rok 2017
70 845,71

Skutočnosť k 31.12.2017
68 916,69

% čerpania
97,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70.845,71 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017v sume 68.916,69 EUR, čo predstavuje 97,28 % čerpanie. Finančné prostriedky
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boli použité na GO LIAZky, rekonštrukciu cesty Horný a Dolný Bukovec, rekonštrukcia VO,
výstavba novej časti VO, vybudovanie kamerového systému, rekonštrukcia škol. dvora, proj.
dokumentácie k zatepleniu budovy KD, zberného dvora, k novej časti VO.
Významné položky kapitálového rozpočtu:
Investičné akcie významného charakteru, ktoré sa v roku 2017 uskutočnili:
15.490,88 € - rekonštrukcia školského dvora
19.710,- € - rekonštrukcia cesty Horný a Dolný Bukovec
9.859,35€ - investované do VO
8.511,94€ - kamerový systém v rámci inv. akcie prevencia kriminality
Poskytnuté a použité kapitálové transfery:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ŠR
8.500 prevencia kriminality
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
24 900,-

Skutočnosť k 31.12.2017
26 896,65

% čerpania
108,02

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 24.900,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 26.896,65 EUR, čo predstavuje 108,02 % čerpanie.
Úhrady:
Istiny ŠFRB I, II, III z rozpočtovaných 24.900€ bolo čerpané 26.395,85€ čo predstavuje:
106%
500,80€ vrátenie fin. zábezpeky.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
503 717,02
557 514,06

% čerpania
110,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 503.717,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 557.514,06 EUR, čo predstavuje 110,68 % čerpanie.
Výdavky zariadení školského stravovania a iné mimorozpočtové výdavky: 42.625,27 €
ZŠ s MŠ kapitálové výdavky v roku 2017 nerozpočtovala
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

982 233,60

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

964 083,69

18 149,91

Bežné výdavky spolu

894 417,60

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

379 528,81
514 888,79

Bežný rozpočet

+ 87 816,-

Kapitálové príjmy spolu

21 843,88

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

21843,88

0,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

68 916,69
68 916,69
0

Kapitálový rozpočet

-47 072,81

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

40 743,19

Vylúčenie z prebytku

15.042,17

25 701,02

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

34412,93
26896,65

7516,28

1.038 490,41
990 230,94

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

48259,47
Fond opráv
Odmeny skladníka CO rok 2017
vypl.r.2018

2550,55
210

ZŠ s MŠ z roku 2017 zo ŠR

12281,62

Hospodárenie obce
vylúčenie z prebytku
vylúčenie fin. operácií
Rezervný fond obce za rok 2017

48259,47
-15042,17
-7516,28

25.701,02

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom príjmov bežného rozpočtu.

Prebytkom bežného rozpočtu v sume + 87816 EUR zisteného 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. boli v rozpočtovom roku 2017 vysporiadané :
- finančné výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 47 072,81€ .
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok vo výške +25 701,02 EUR použiť
na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond bude použitý podľa rozhodnutia OZ v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách.

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.

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.24/2016 B/2, dňa 27.4.2017
- uznesenie č.65/2017A/2, dňa 6.10.2017
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
20915,19
0
0
15.490,88

Rek.dvora ZŠ
Rek. VO Prieloh

5.424,31
0
0
0

Peňažný fond
Obec ostatné peňažné fondy nevytvára.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1482,13
1041,79
0
1283,60
0
0
0
1240,32
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 31.12.2016 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

3 717 449,28

3 650 937,07

Neobežný majetok spolu

3 221 010,87

3 144 454,23

6 410,69

7 071,60

2 431 051,18

2 353 833,63

783 549

783 549,00

482 002,84

492 884,73

2 723,46

2 351,46

320 734,67

325 170,05

0

0

100 484,73

83 069,50

57 594,03

81 734,23

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

465,95

559,49

14 435,57

13 598,11

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

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 31.12.2016 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 717 449,28

3 650 937,07

Vlastné imanie

1 467 400,77

1 472 652,46

487 943,83

487 943,83

Výsledok hospodárenia

979 456,94

984 708,63

Záväzky

843 766,72

831 988,44

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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z toho :
Rezervy

3 540,00

3 567,60

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 323,02

12 281,62

727 032,58

700 124,45

Krátkodobé záväzky

53 490,32

61 633,97

Bankové úvery a výpomoci

54 380,80

54 380,80

1 406 281,79

1 346 296,17

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- zaväzok zo SF
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné - ročná splatnosť istín ŠFRB úverov
- zábezpeka nájomné byty
- iné záväzky
Poskytovatie
úveru

Účel

Výška
prijatého úveru

Výška
úroku

ŠFRB

Výstavba bytov
nad KD

140 277,50 3,9%

ŠFRB

Výstavba bytov
Za humnami

338 113,26 1%

ŠFRB

Výstavba bytov
Za humnami a
Obchodná
Na preklenutie
časového
nesúladu
kapitálových
výdavkov

401 710,00 1%

Univerzálny
úver

443 172 2,219%

54 380,80 EUR
682.825,56 EUR
1 240,32 EUR
4 229,60 EUR
0
EUR
6 997,80 EUR
6 033,03 EUR
26 740,60 EUR
16 058,17 EUR
17 632,94 EUR

Zabezpeče
nie úveru

Banková
záruka
Banková
záruka
Banková
záruka
Vista
zmenka

Zostatok
k 31.12.2016

Splatnosť

91 514,43

r. 2032

247 301,78

r. 2038

370 749,95

r. 2044

54 380,80

r.2024

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácie: Obecný podnik Prameň s predmetom
činnosti hlavnej a podnikateľskej.
Hlavná činnosť- verejnoprospešné činnosti:
Celkové náklady
71 673,26 EUR
Celkové výnosy
70 500,00 EUR
Hospodársky výsledok
- 1 173,26 EUR
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Podnikateľská činnosť
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok zisk

41 279,06 EUR
42 561,42 EUR
+ 1 282,36 EUR

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. 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Telovýchovná jednota Prameň bežné výdavky
MO Matica Slovenská bežné výdavky
RK Cirkev Dolná Strehová
Ev.av.Cirkev Dolná Strehová
Zväz telesne postihnutých
Jednota dôchodcov
ŠK Fitko
Rally klub
OZ Srdcom Strehovčan
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

9400,1500

9400,411,90

500,500,400,400,300,500,1 .000,14.500,-

500,500,400,400,300,500,1000,13.411,90

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
1088,10
vrátené
0
0
0
0
0
0
0
1088,10

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2007
o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
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.
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Obec Dolná Strehová k 31.12.2017 v zmysle uvedeného zákona finančne usporiadala vzťahy
voči príspevkovej, rozpočtovej organizácii, voči právnickým osobám, finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných prostriedkov

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Rozdiel - vrátenie

použitých finančných
prostriedkov

86.661,84z prostriedkov 86.661,84
zriaďovateľa
19.276,81 réžie , vlast. 19.276,81
prostriedky

0
0

- prostriedky zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Normatívne
370 752,00
Dopravné
18 973,00
Vzdeláv.poukazy
5 414,00
Deti soc.znevýh.pr.
5 460,00
Na MŠ
1 195,00
Hmotná núdza
12 138,00
Lyžiarsky kurz
1149,15
Na učebnice
66 ,00
Z roku 2016 do roku
2017-úšetrené
normatívne
5 323,02

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

359 752
17 691,38

Rozdiel - vrátenie
11000
prenos do roku 2018
1281,62
prenos do roku 2018

5 414

5 460
1 195
11 541,77

596,23
vrátené UPSVaR

1 149,15
66

5 323,02
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
Príspevková organizácia
finančných
prostriedkov

Obecný podnik Prameň
Z prostriedkov
zriaďovateľa Hl.činnosť
- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia
Obecný podnik Prameň
vlastné prostriedky
z podnikateľskej činnosti
podľa výkazu fin.1-12 o
plnení rozpočtu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

70 500,-

70 500,-

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Poznámka

57 939,33 čo činí
57 020,95 čo činí
48 282,77 bez DPH 47 517,46 bez DPH

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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 )

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

REGOB
Voľby VUC
CD a pozemné komunikácie
Skladník CO

345,18
664,40
163,94
210

345,18
636,60
163,94
0

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
BT spolu:

Matrika
Register adries
Stavebný transfer
Na životné prostredie
Na aktivačné práce § 52
Proj. prevencia kriminality

3 068,31
549,20
3 529,35
342,90
13 146,34
1 500
23 519,62

3 068,31
549,20
3 529,35
342,90
13 146,34
398,84
22 180,66

0
vrátené 27,80
0
210 použité
I/2018 v mzdách
za 12/2017
0
0
0
0
0
1101,16
1 338,96

ŠR
KT spolu:

Proj. prevencia kriminality

8 500
8 500

8 499,94
8 499,94

vrátené 0,06
0,06

Poskytovateľ

-1-

c)

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
-

v zmysle uzatvorených zmlúv so štátnym fondom rozvoja bývania.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VUC
Obec
Obce združené
v spoločnej úradovni
BBSK

e)

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

členské

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

2 743,16

2 743,16

0

súťaž DHZ: 1 300,00

1 300,00

0

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Subjekty mimo verejnej
správy

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

Obec v roku 2017 nemala vzťahy a neúčtovala voči ostatným subjektom verejnej správy

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec od 1. 1. 2016 nepoužíva programový rozpočet.

Vypracovala: Eva Kalamárová, účtovníčka obce
Predkladá: Ing. Dušan Mališ, starosta obce

V Dolnej Strehovej, dňa 5. 4. 2017
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