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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Selec 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, kapitálový rozpočet ako schodkový a saldo finančných operácií ako
prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.20169 uznesením č. 39/2016.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.01.2017 uznesením č. 3/2017
- druhá zmena schválená dňa 22.03.2017 uznesením č. 12/2017
- tretia zmena schválená dňa 21.06.2017 uznesením č. 21/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 23.08.2017 uznesením č. 30/2017
- piata zmena schválená dňa 25.09.2017 uznesením č. 35/2017
- šiesta zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 45/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017

1 208 214,00 €

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 487 263,00

609 561,00 €
219 590,00 €
375 633,00 €
3 430,00 €
1 208 214,00 €

670 740,00 €
350 330,00 €
459 483,00 €
6 710,00 €
1 487 263,00 €

346 368,00 €
646 973,00 €
22 000,00 €
192 873,00 €

362 337,00 €
869 787,00 €
43 189,00 €
211 950,00 €

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 subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 480 553,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 430 517,00 €

96,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 480 553,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 430 517,00 EUR, čo predstavuje 96,62 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
670 740,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

660 071,32 €

98,41

Z rozpočtovaných bežných príjmov 677 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
660 071,32 EUR, čo predstavuje 98,41 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
526 587,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

526 550,95 €

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 458 500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 458 499,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 418,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 46 416,03 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 915,62 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 20 397,34 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 103,07
EUR.
Daň za psa 520,00 €
Daň za ubytovanie 371,45 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 409,20 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 334,60 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
52 654,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

51 871,76 €

98,51

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 34 112,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 28 690,63 EUR, čo
je 84,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 221,67
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 468,96 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8 672,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 051,63 EUR, čo je
58,25 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za overenie podpisov, listín, vydanie
rybárskeho lístka, potvrdenia o pobyte a stavebné poplatky v sume 1 716,80 EUR, príjem za
licencie k výherným hracím automatom v sume 837,48 EUR, poplatok za využitie obradnej
miestnosti v dome smútku, vývoz odpadu v sume 2 396,00 EUR a poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v sume 101,35 EUR.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 470,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 462,30 EUR, čo je
98,36 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z kladného zostatku na bankových účtoch
obce.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 5 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 419,00 EUR, čo je
74,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za dobropisy za energie v sume 3 138,33
EUR, vratky za minulé obdobie v sume 970,00 EUR a poplatky za služby v sume 310,67 EUR.
c) granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 94 929,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 94 896,81
EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO SR
KSÚ-TN
KSÚ TN
MV SR
MV SR
Okresný úrad TN
Okresný úrad TN
KŠÚ – TN
Okresný úrad TN
Okresný úrad TN
ÚPSVaR TN
Bežné dotácie spolu:

Účel
dobrovoľný hasičský zbor
spoločný stavebný úrad
úsek dopravy
register obyvateľov
register adries
ŽP
voľby
Prenesené kompetencie na
úseku školstva
CO
vojnové hroby
rod. prídavky

Suma v €
3 000,00
934,65
43,42
331,65
58,00
93,92
560,53
89 540,00
120,00
50,00
164,64
94 896,81

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
350 330,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

350 330,00 €

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 350 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 350 330,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel
15 000,00
219 590,00

Suma v EUR

MV

prevencia kriminality

ŠFRB

výstavba nájomného bytového domu

ŠFRB
Kapitálové dotácie spolu

vybavenie nájomného bytového domu

115 740,00
350 330,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
459 483,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

420 115,68

91,43

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 459 483,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 420 115,68 EUR, čo predstavuje 91,43 % plnenie.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 316 530,00 € schválený obecným zastupiteľstva dňa
11.11.2014 uznesením č. 59/2014.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2017 zo dňa 25.09.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 68 738,48 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
6 710,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

16 528,20 €

246,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
16 528,20 EUR, čo predstavuje 246,32 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Selec
16 528,20 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 275 313,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 125 859,48 €

88,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 487 263,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 365 597,33 EUR, čo predstavuje 91,82 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
362 337,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

316 141,83 €

87,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 362 337,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 316 141,83 EUR, čo predstavuje 87,25 % 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 68 022,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
68 020,55 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov v oblasti rozvoja obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27 607,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
26 558,09 EUR, čo je 96,20 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 172 752,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
131 248,87 EUR, čo je 75,98 % 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 87 955,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
86 447,41 EUR, čo predstavuje 98 29 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 866,91
EUR, čo predstavuje 64,45 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
869 787,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

770 824,51 €

88,62
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 869 787,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 770 824,51 EUR, čo predstavuje 88,62 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba nájomného bytového domu
Z rozpočtovaných 219 590,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 219 590,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Realizácia ihriska Fitness pod šírym nebom
Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 15 000,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Vybavenie nájomného bytového domu satelitom
Z rozpočtovaných 2 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 534,40 EUR,
čo predstavuje 99,39 % čerpanie.
d) Výstavba nájomného bytového domu
Z rozpočtovaných 316 530,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 316 530,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia MŠ
Z rozpočtovaných 2 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 744,02 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 10 070,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 479,87 EUR,
čo predstavuje 84,21 % čerpanie.
g) Rekonštrukcia strechy KD
Z rozpočtovaných 21 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 16 008,33
EUR, čo predstavuje 74,11 % čerpanie.
h) Zateplenie KD
Z rozpočtovaných 115 740,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 115 740,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
43 189,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

38 893,14

90,05

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 43 189,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 38 893,14 EUR, čo predstavuje 90,05 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 339,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 045,94 EUR, čo predstavuje
75,24 %.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211 950,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

222 363,00 €

104,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 211 950,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 222 363,00 EUR, čo predstavuje 104,91% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:
Základná škola
222 363,00 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

676 599,52

z toho : bežné príjmy obce

660 071,32

bežné príjmy RO

16 528,20

Bežné výdavky spolu

538 504,83

z toho : bežné výdavky obce

316 141,83

bežné výdavky RO

222 363,00

Bežný rozpočet

120 719,84
350 330,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

350 330,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

770 824,51

z toho : kapitálové výdavky obce

770 824,51

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-420 494,51
-282 399,82
230,00
-282 629,82
420 115,68

Výdavkové finančné operácie

38 893,14

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

381 222,54
1 447 045,20
1 348 222,48
98 822,72
230,00
98 592,72

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 282 399,82 EUR 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 230,00 EUR bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný:
- z rezervného fondu
68 738,48 EUR
- z finančných operácií
213 891,34 EUR
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 zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky z grantu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 230 EUR
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.
Zostatok finančných operácií v sume 381 222,54 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 282 629,82 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 98 592,72 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
98 592,72 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
98 592,72 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.37/2017 zo dňa 25.09.2017
obstaranie ihriska, rekonštrukcia KD
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
52 929,83
107 465,54

68 738,48
91 656,89

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 – 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2017
Záverečný účet Obce Selec 2017
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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
3 335 765,27
3 986 270,50
3 001 752,14
3 614 638,31
18 293,00
2 543 308,60
440 150,54
333 851,43

11 640,00
3 162 847,77
440 150,54
371 612,20

0,00
5 531,28
41 461,73
9 000
277 858,42
0,00
0,00
161,70

0,00
6 170,82
32 461,73
14 554,67
318 424,98
0,00
0,00
19,99

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
3 335 765,27
3 986 270,50
1 625 462,33
1 723 189,95
13 827,41
0,00
83 824,85
265 337,73

13 827,41
0,00
97 811,62
577 127,54

6 954,77
0,00
240 964,17
17 418,79
0,00
1 444 965,21

6 954,77
0,00
538 956,26
31 216,51
0,00
1 685 953,01

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
- nájomníkom nájomných bytov
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

2 167,15
4 740,43
2 758,27
934,22
5 656,47
14 959,97
31 216,51
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z toho po lehote
splatnosti

2 167,15
4 740,43
2 758,27
934,22
5 656,47
14 959,97
31 216,51
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Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Bytový dom 337
Bytový dom 340

Výška
poskytnutého
úveru

306 306,25 €
316 530,00 €

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

9 329,82 €
3 716,12 €

2 492,58 €
1 374,33 €

240 762,37 €
312 813,88 €

r. 2040
r. 2047

Rok

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2047, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

616 294,63
10 566,66
626 861,29
553 576,25
553 576,25
553 576,25
553 576,25
553 576,25
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

626 861,29

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821007
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017
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Suma v EUR

616 294,63
10 566,66
626 861,29
2 453,88
624 407,41

13 045,94
3 866,91
16 912,85
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

16 912,85

624 407,41

2,71 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 4/2009 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

SZUŠ ADIA – bežná činnosť školy
Slovenský zväz chovateľov – výstava
OŠK – bežná činnosť
FK Selčan – obstaranie krojov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

72 000,00
300,00
7 00,00
600,00

72 000,00
300,00
7 000,00
600,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

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

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2009
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

132 803,69

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

132 793,00

10,69

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

89 570,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

89 570,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MDaV SR
MDaV SR
OÚ TN
OÚ TN
DPO SR
ÚPSVaR TN
OÚ TN
KŠÚ TN

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

voľby – BV
register obyvateľstva
register adries
prevencia kriminality
stavebný poriadok
doprava
životné prostredie
skladník materiálu CO
hasiči
rodinné prídavky
vojnové hroby
normatív ZŠ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

568,30 €
331,65 €
58,00 €
15 000,00
934,65 €
43,42 €
93,92 €
120,00 €
3 000,00 €
164,64 €
50,00 €
89 570,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

560,53 €
331,65 €
58,00 €
15 000,00
934,65 €
43,42 €
93,92 €
120,00 €
3 000,00 €
164,64 €
50,00 €
89 570,00 €

7,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

115 740,00 €
219 590,00 €

0,00 €
0,00 €

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Envirofond
ŠFRB

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

zateplenie KD
výstavba bytovky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

115 740,00 €
219 590,00 €

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Trenčianske Stankovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

4 703,40 €
4 703,40 €
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Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00 €
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12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základne uznesenia č. 58/2013 zo dňa 16.12.2013 nemá programový rozpočet.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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