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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 v roku 2016 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 . Kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č.72/2016
Zmeny rozpočtu:
-prvá zmena schválená dňa 22.09.2017 uznesením č. 92/2017-rozpočt.opatrenie 1/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

93 054

Rozpočet
po zmenách
118 523

89 870
0
3 184

90 439
24 900
3 184

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

73 768

104 987

68 552
4 184
1 032

71 630
32 325
1 032

Rozpočet obce

19 286

13 536

Rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
118 523

Skutočnosť k 31.12.2017
120 015,32

% plnenia
101,26

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
85 530

Skutočnosť k 31.12.2017
85 931,98

% plnenia
100,47

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 67 100 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 67 825,33 €, čo predstavuje plnenie na
101,08 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 030 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 623,16 €, čo je 97,10
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 985,05 €,dane zo stavieb boli v sume
1 621,30 € a dane z bytov boli v sume 16,81 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností za pozemky v sume 508,65 €, za stavby v sume 468,81 € a za byty
v sume 3,94 €.
c/ Ostatné dane a poplatky
Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 400 € a skutočný príjem k 31.12.2017 bol vo výške
400,28 €, čo je 100,07 %. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 50 €.
Daň za komunálny odpad bola rozpočtovaná vo výške 4 000 € a skutočný príjem
k 31.12.2017 bol vo výške 4 083,21 €, čo predstavuje 102,08 % plnenie. K 31.12.2017 obec
eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 679,24 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
4 702

Skutočnosť k 31.12.2017
5 220,22

% plnenia
111,02

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 333 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 364,34 €, čo je 109,41 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 127,79 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 187,75 € a príjem z prenajatých strojov a zariadení v sume
48,80€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 544 €, čo je 120,89 %
plnenie.
Ostatné platby a poplatky:
Z rozpočtovaných 3 802 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 627,87 €, čo je 95 %
plnenie. Ide o príjem z Min. živ. prostredia v sume 2 551,92 €, cintorínske poplatky v sume
155,20 €, poplatky za stravné v sume 424,75 € a ostatné platby v sume 496 €, ako sú poplatky
za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a poplatky za dom smútku. K 31.12.2017 obec
eviduje nedoplatky na cintorínskych poplatkov v sume 8 €
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c/ iné nedaňové príjmy a úroky
Z rozpočtovaných 117 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 684,01 €, čo je 589,66 %
plnenie. Jedná sa o príjmy z dobropisov a vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
a sociálnej poisťovne za min. roky.
3) Bežné príjmy – transfery a granty:
Rozpočet na rok 2017
207

Skutočnosť k 31.12.2017
1 159,19

% plnenia
560,00

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Krajský úrad ŽP KE
Okresný úrad MI

Suma v €
16,93
129,36
29,20
31,952,70

Účel
Miestne komunikácie
Register obyvateľov
Register adries
Ochrana prírody a krajiny
Voľby do VÚC

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

24 900

24 900

100,00

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR

Suma v €
24 900

Účel
Výstavba multifunkčného ihriska

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
3 184

Skutočnosť k 31.12.2017
2 803,93

% plnenia
88,06

V roku 2017 bolo rozpočtované použitie rezervného fondu v sume 3 184 €. Skutočné plnenie
bolo v sume 2 803,93 €, čo predstavuje 88,06 % plnenie. Rezervný fond bol použitý na
výstavbu multifunkčného ihriska.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
104 987

Skutočnosť k 31.12.2017
106 423,98

% plnenia
101,37
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
71 630

Skutočnosť k 31.12.2017
69 066,98

% plnenia
96,42

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 28 660 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 24 404,46 €, čo je
85,15 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce a kontrolóra obce, odmeny
poslancov, odmeny na dohody o vykonaní práce a odmeny členom volebnej komisie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10 162 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10 528,92 €, čo je
103,61 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd, odmien poslancov, odmien
volebnej komisie a dohôd o vykonaní práce za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 29 017 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 962,09 €, čo je
103,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, telefón, poštovné, programové vybavenie, kancelárske potreby, čistiace
prostriedky, všeobecný materiál, nákup softvéru, údržba kosačiek, ciest, verejného
priestranstva, cintorína, poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov, vývoz TKO,
propagácia, všeobecné služby, bankové poplatky, poplatky autorským zväzom, platby za audit
2016, výdavky na kultúrne podujatia, výdavky na voľby do VÚC.
d) Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Z rozpočtovaných 2 991 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 829,03 €, čo
predstavuje 128,02 % čerpanie. Jedná sa o platby spoločnej úradovne Michalovce, centrám
voľného času a členských príspevkov ZMOS, RVC, ZPOZ, MAS, ZOOCR.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 342,48 €, čo
predstavuje 42,81 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úverov.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
32 325

Skutočnosť k 31.12.2017
32 325

% plnenia
100,00

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Verejná správa
Ide o nasledovné investičné akcie :
-projektová dokumentácia na rekonštrukciu obecného úradu hodnote 1 200 €.
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b) Rekreačné a športové služby
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba multifunkčného ihriska v hodnote 31 125 €, uvedená suma bola hradená
z dotácie zo ŠR v hodnote 24 900 €, z prostriedkov rezervného fondu v sume 2 803,93€
a z vlastných prostriedkov v hodnote 3 421,07 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
1 032

Skutočnosť k 31.12.2017
5 032

% plnenia
487,60

Z rozpočtovaných 1 032 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 5 032 €, čo predstavuje 487,60 %. Splátka jedného úveru v hodnote
4 000 € bola jednorazovo vyplatená, druhý úver splácame po 86 € mesačne.

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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

92 311,39
69 066,98
+23 244,41
24 900,00
32 325,00
-7 425,00
+15 819,41
2 803,93
5 032,00
-2 228,07
120 015,32
106 423,98
13 591,34

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 15 819,41 € 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 použitý na vysporiadanie :
-

finančných operácií v sume

2 228,07 €

Zostatok prebytku rozpočtu po vysporiadaní finančných operácii v sume 13 591,34 €
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
13 591,34 €
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5. Tvorba a použitie prostriedkov prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2017

3 184,39

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- zo zostatku fin. operácii

2 809,93

Úbytky - použitie rezervného fondu
Z toho

- Na výstavbu multifunkčného. ihriska

KZ k 31.12.2017

2 803,93
3 184,39

Tvorba rezervného fondu za 2017 v sume 13 591,34 - finančné krytie: 13 238,92 Bežný účet
352,42 Pokladnica
13 591,34
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Sociálny fond sa vedie
na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna
zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel – 1.25 %

Suma v EUR
187,09
355,41

Úbytky - stravné lístky

170,43

KZ k 31.12.2017

372,07
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

PS k 01.01.2017 v €

KS k 31.12.2017 v €

Majetok spolu

821 161

843 072

Neobežný majetok spolu

812 837

822 327

Dlhodobý hmotný majetok

715 292

724 782

Dlhodobý finančný majetok

97 545

97 545

7 867

20 051

186

186

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

1 363

2 702

Finančné účty

6 318

17 163

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

457

694

PS k 01.01.2017 v €

KS k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

821 161

843 072

Vlastné imanie

268 700

286 723

Výsledok hospodárenia

268 700

286 073

Záväzky

20 006

14 825

900

900

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

0
187

372

4 382

4 048

Bankové úvery a výpomoci

14 537

9 505

Časové rozlíšenie

532 455

541 524

Krátkodobé záväzky
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- iné záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

231,93
148,98
1 551,22
477,90

231,93
148,98
1 551,22
477,90

9 505,00

9 505,00

1 637,83
372,07
13 924,93

1 637,83
372,07
13 924,63

Stav úverov k 31.12.20167
Veriteľ

Prima banka a.s.

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Kapitálové
výdavky

-

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

5 032,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

342,48

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

9 505,00

r. 2020

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu Zmluvu o úvere.
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:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017

108 156,47
9 505,00

9 505,00
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

0,00
9 505,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

9 505

108 156,47

8,79%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MPSVaR SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie VÚC
Spolu bežné príjmy obce 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

108 156,47
1 284,13
4 672,87

2 000,00
7 957,00
100 199,47

1 032,00

342,48

1 374,48

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

1 374,48

100 199,47

1,37 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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.
a.
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:
-

obec nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a založené právnické osoby

b.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Krajský

Životné prostredie-bežné

úrad ŽP KE

výdavky

Okresný

Voľby VÚC-bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

31,00

31,00

952,70

875,88

úrad MI
a adries- bežné výdavky

Ministerstvo Miestne komunikácie-bežné
dopravy SR

-5-

0

76,82
Vrátené v 2017

Ministerstvo Register obyvateľov
vnútra SR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

129,36

129,36

0

29,20

29,20

0

16,93

0

16,93

výdavky
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c..
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala ani neposkytla v roku 2017 žiadne dotácie obciam.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nerpijala ani neposkytla v roku 2017 žiadne dotácie VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva neuplatňuje programový rozpočet.
13. 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 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku prebytku rozpočtu za rok 2017 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 13 591,34 EUR.
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