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1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 ods.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, pričom bol vyrovnaný prebytkom z bežného rozpočtu a finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením
č.124/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.4.2017 uznesením č.141/2017
- druhá zmena schválená dňa 18.8.2017 uznesením č. 150/2017
- tretia zmena schválená dňa 27.9.2017 uznesením č. 158/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 169/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017 v €

299 683

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
378 696,29

273 360
0
26 323
299 683

305 086,29
33 267
40 343
378 696,29

257 971
25 246
16 466
0

274 835,29
87 395
16 466
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
378 696,29

Skutočnosť k 31.12.2017
369 225,30

% plnenia
97,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 378 696,29 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 369 225,30€, čo predstavuje 97,49% plnenie.
1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
305 086,29

Skutočnosť k 31.12.2017
305 285,30

% plnenia
100,06

Z rozpočtovaných bežných príjmov 305 086,29€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
305 285,30€, čo predstavuje 100,06% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
232 004

Skutočnosť k 31.12.2017
232 139,95

% plnenia
100,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 185 483,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 185 851,10€ čo predstavuje plnenie na
100,20%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 407,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 31 468,19 € čo je
100,19 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
238,81 €.
Daň
z pozemkov
zo stavieb
z bytov

Rozpočet na rok 2017
21 140
10 220
47

Skutočnosť k 31.12.2017
21 191,92
10 228,31
47,96

% plnenia
100,25
100,08
102,04

Daň za psa
Z rozpočtovaných 590,-€ bol skutočný príjem k 31.2.2017 vo výške 506,99 € čo je 85,93%
plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje nedoplatok na dani za psa vo výške 40,- €.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 66,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 66,-€.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 110,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 142,-€ čo je 129,09 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 11 100,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 10 857,29 € čo je
97,81% plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vo výške 432,14€.

Daň za jadrové zariadenia

Z rozpočtovaných 3 248,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3 248,38 € čo je
100,01 % plnenie.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
61 621

Skutočnosť k 31.12.2017
61 817,39

% plnenia
100,31

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjem z prenajatých pozemkov z rozpočtovaných 5 500,- € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 vo výške 5 500,-€ čo je 100,- % plnenie. Za prenájom domu smútku
z rozpočtovaných 30,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 60,-€ čo je 200,-% plnenie. Za
prenájom nájomných obecných bytov SO01 9b.j. z rozpočtovaných 16 824,-€ bol skutočný
príjem k 31.12.2017 17 904,57€ čo je 106,42%. Za prenájom nájomných obecných bytov
SO02 11b.j. z rozpočtovaných 19 660,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 18 523,33€ čo je
94,21% plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na nájomnom vo výške 2 038,34€.
Za prenájom KD z rozpočtovaných 2 678,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 2 474,33€ čo
je 92,39%.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 1 623,50€ čo je 81,18%
plnenie.
Za predaj výrobkov ,tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 14 196,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 14 913,83 € čo je 105,06%
plnenie. Tieto príjmy tvoria:
- poplatok za miestny rozhlas vo výške 112,- €
- cintorínske poplatky – hrobové miesta vo výške 270,- €
- za spotrebu vody – horná cesta 795,83€
- poplatky za kanalizáciu vo výške 13 736,- €
Za MŠ a školské zariadenia
Z rozpočtovaných 720,- € bol skutočný príjem od rodičov k 31.12.2017 vo výške 774,- € čo
je 107,50% plnenie.
Z vkladov
Z rozpočtovaných 13,-€ bol skutočný príjem 43,83€ čo je 337,15% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 242

Za porušenie predpisov

Skutočnosť k 31.12.2017
1 075,32

% plnenia
86,58

Z rozpočtovaných 20€ bol k 31.12.2017 skutočný príjem 20,-€
Z dobropisov
Z rozpočtovaných 226,- € bol k 31.12.2017 skutočný príjem 225,64€.
Za znečisťovanie ovzdušia
Z rozpočtovaných 45,-€ bol k 31.12.2016 skutočný príjem 45,-€.
Z odv.hazard. a podob.hier
Z rozpočtovaných 166,-€ bol k 31.12.2017 skutočný príjem 166,17€
Z vratiek
Z rozpočtovaných 425,-€ bol k 31.12.2017 skutočný príjem 424,92€
Z refundácie – CO skladník
Z rozpočtovaných 210,-€ bol k 31.12.2017 skutočný príjem 192,50€
Iné príjmy
Z rozpočtovaných 150,- € bol k 31.12.2017 skutočný príjem 1,09€.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 219,99 € bol skutočný príjem vo výške
10 245,49€, čo predstavuje 99,74% plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
MV SR odb. životné prostredie
ÚPSVaR Nitra
MV SR
Enviromentálny fond
SPOLU

Suma v €
239,25
37,20
1 195
67,75
3 137,99
568,30
5 000,10 245,49

Účel
Register obyvateľov
Register adries
MŠ - na predškolákov
Životné prostredie
§ 54 na podporu zamestnanosti
Voľby do VÚC
Výsadba zelene pri OÚ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
33 267

Skutočnosť k 31.12.2017
33 266,90

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 267€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
33 266,90€ čo predstavuje 100% plnenie.
a/ Granty a transfery:
Por. č.
1.
2.

Poskytovateľ transferu
Suma v €
Enviromentálny fond
30 000,Nadácia Volkswagen Slov.
3 000,SPOLU:
33 000,-

Účel využitia
Protipovodňová ochr.
Dopravné ihrisko MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 267€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 266,90€ čo predstavuje
100% plnenie.

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
40 343

Skutočnosť k 31.12.2016
30 673,10

% plnenia
76,03

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 40 343€ bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 30 673,10€, čo predstavuje 76,03% plnenie.
Do príjmov sme zapojili prostriedky z minulých rokov vo výške 1 653,70€ , ktoré sme
použili na revízie plyn.zariadení, opravy kotlov, opravu vod.potrubia, satelitu v náj.bytovom
dome SO01, SO02 . Na základe uznesenia OZ č.140/2017 zo dňa 26.4.2017 bolo schválené
použitie rezervného fondu vo výške 21 129,40€ na obstaranie pozemku pod MŠ I.časť
platby 7 890,- a na rekonštrukciu obecného úradu v sume 13 239,40€. Na základe uznesenia
č.149/2017 zo dňa 18.8.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 7 890,ktoré sme použili na obstaranie pozemku pod MŠ II.časť platby.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sume 1 653,70€
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
378 696,29

Skutočnosť k 31.12.2017
350 553,87

% plnenia
92,56 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 378 696,29€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 350 553,87 €, čo predstavuje 92,56% čerpanie.

1. Bežné výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
274 835,29

Skutočnosť k 31.12.2017
246 683,80

% plnenia
89,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 274 835,29€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 246 986,80€, čo predstavuje 89,86% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Voľby do VÚC
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Všeobecná pr. oblasť §54
Cestná doprava
Nakladanie s odpadom
Nakladanie s odpad. vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Nábož. a iné spoloč. služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie
Opatrovateľská sl.-staroba
Spolu

01.1.1
01.1.2
01.6.0
01.7.0
02.2.0
04.1.2
04.5.1
05.1.0
05.2.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0.
08.3.0
08.4.0
09.1.1.1
09.6.0.1
10.2.0

Rozpočet
114 629
1 620
568,30
5 022
283
4 921,99
300
15 962
15 116
16 568
17 800
750
2 840
4 396
4 700
880
911
44 092
15 416
8 760
274 835,29

Skutočnosť
110 804,76
1 289,20
568,30
5 021,71
230,12
4 466,63
0
13 860,48
14 021,46
2 188,97
16 873,10
663,88
2 480,30
3 835,69
3 098,33
250,58
910,08
42 181,99
14 583,19
8 756,36
246 986,80

%plnenia
96,66
79,58
100
99,99
81,31
90,75
0
86,83
92,76
13,21
94,79
88,52
87,33
87,25
65,92
28,48
99,90
95,67
94,59
99,96
89,86

Výdavky verejnej správy- sem sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, a to
mzdové prostriedky zamestnancov, hlavného kontrolóra obce, výdavky za spotrebu
elektrickej energie, vody, plynu, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na nákup
kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, výdavky na odbornú literatúru,
reprezentačné, cestovné, údržba výpočtovej techniky, poistenie majetku a strojov, výdavky
na školenia zamestnancov, všeobecné služby, výdavky na spotrebu pohonných látok,
členské príspevky a pod.
Finančná a rozpočtová oblasť – výdavky na poplatky za vedenie bežných účtov obce ,
platba za audit ročnej účtovnej závierky za rok 2016 v sume 720,-€.
Voľby do VÚC – patria sem výdavky spojené s prípravou a vykonaním volieb do VÚC.
Výdavky sú v plnej výške hradené z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu a tvoria ich
odmeny členov volebnej komisie a zapisovateľa, odmeny mimo prac. pomeru, občerstvenie,
všeobecný materiál, energie.

Transakcie verejného dlhu – patria sem výdavky na splátku úrokov ŠFRB za nájomný
bytový dom SO01 9b.j. sme zaplatili 2 452,84€ a za nájomný bytový dom SO02 11b.j. sme
zaplatili 2 568,87€.
Civilná ochrana – výdavky na zabezpečovanie zákonnej povinnosti na úseku civilnej
ochrany - odmena skladníkovi CO. Sumu 192,50 € nám refunduje ministerstvo vnútra SR .
Odvody za zamestnávateľa vo výške 37,62€ sme hradili z našich prostriedkov.
Všeobecná pracovná oblasť §54 - patria sem výdavky na zamestnanie dvoch
pracovníkov na §54 /o službách zamestnanosti/ Výdavky vo výške 4 466,63€ nám
refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra. Rozdiel vo výške 2 916,40€ obec
zaplatila z vlastných prostriedkov. Výdavky zahŕňajú mzdy, odvody.
Nakladanie s odpadmi – do tejto kategórie patria výdavky na vývoz komunálneho odpadu,
nákup vriec na separovaný zber a veľkoobjemové kontajnery. Tiež sú tu zahrnuté výdavky
na zriadenie dočasného zberného dvora – el.energia a výdavky na dohodu o vykonaní práce
za evidenciu a triedenie na zbernom dvore.
Nakladanie s odpadovými vodami – patria sem bežné výdavky na prevádzku čerpacej
stanice, energia, údržba a čistenie kanalizácie. Ďalej sú to výdavky, ktoré uhrádzame obci
Klasov za spoločnú čističku odpadových vôd. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na dohodu
o pracovnej činnosti za čistenie a údržbu PS.
Rozvoj bývania – náklady na všeobecný materiál v sume 251,84€, poistenie 74,76€, revízia
plyn.zariadení 440,-€ náj.byt.dom SO02, 360,-€ náj.bytový dom SO01, oprava plyn.,kotla
vo výške 673,70€, oprava vod.potrubia SO01 180,-€.
Rozvoj obcí – sem patria výdavky na údržbu verejných priestranstiev v obci, kosenie –
benzín vo výške 1 498,72€, náklady na opravy kosačiek 1 239,09€, za prenájom kosačky vo
výške 1 395,33€, dohoda o vykonaní práce – kosenie obce vo výške 1 435,-€.
Zásobovanie vodou – sem patria výdavky na údržbu vodárenských zariadení. Bežná údržba
663,88€.
Verejné osvetlenie - táto kategória zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na
údržbu a opravy verejného osvetlenia,
Rekreačné a športové služby - Dotácia pre futbalový klub FK Babindol .
Kultúrne služby – patria sem výdavky na elektrinu, plyn a vodu v kultúrnom dome.
Výdavky na energie refakturujeme nájomcovi kultúrneho domu.
Vysielacie a vydav. služby – sem patria výdavky na údržbu a prevádzku miestneho
rozhlasu.
Nábož. a iné spoloč.služby – sem patria výdavky na údržbu cintorína a domu smútku
el.energia, voda , opravu brány pred kostolom v sume 290,70€ a nákup materiálu na
natieranie ohrady cintorína v sume 619,38€.

Predškolská výchova – výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, za spotrebu energií,
telefón, všeobecný materiál a služby, pracovné oblečenie. Ďalej sú tu výdavky na verejné
obstarávanie vo výške 1 500,-€, vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie vo výške
490,-€ a digitálne spracovanie proj.dokumentácie. vo výške 350,-|€.
Školské stravovanie – výdavky spojené s prevádzkou jedálne v materskej škole - mzdy
a odvody kuchárky a vedúcej školskej jedálne, za spotrebu energií, všeobecný materiál,
pracovné oblečenie.
Opatrovateľská služba – patria sem výdavky na úhradu faktúr OZ Spokojnosť, ktoré pre
našu obec zabezpečuje opatrovateľskú službu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:
Stredisko
Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň

Schválený rozpočet na
rok 2017 po pos.zmene
57 525
24 291
9 660

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

57 508,53
23 582,63
9 432,99

99,97
97,08
97,65

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 938,24
8 054,77
2 764,88

100,13
96,94
99,45

Poistné a príspevky do poisťovní:
Stredisko
Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň

Schválený rozpočet na
rok 2017 po pos.zmene
20 910
8 309
2 780

Sem sú zahrnuté odvody poistného a príspevkov do poisťovní za zamestnávateľa.
Tovary a služby:
Ide o prevádzkové náklady, ako sú energie, voda, výpočtová technika, odborná literatúra,
školenia, audit, telekomunikačné služby, pohonné hmoty, poistenie majetku, poplatky za
rozhlas a televíziu, stravovanie, dohody o vykonaní práce , reprezentačné ako i ostatné
tovary a služby.
Stredisko
Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň

Schválený rozpočet na
rok 2017 po pos.zmene
36 194
11 492
2 978

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

32 357,99
10 544,59
2 385,32

89,40
91,75
80,09

2.Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
87 395,-

Skutočnosť k 31.12.2017
87 100,86

% plnenia
99,66

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 87 395€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 87 100,86 €, čo predstavuje 99,66% čerpanie.
a) Výkon. a zákonodar.orgány
➢ Rekonštrukcia obecného úradu-vlastné zdroje

13 239,40€

b) Nakladanie s odpad.vodami
➢ Obstaranie čerpadla - prečerp.stanica

3 588,61€

c) Rozvoj obcí
➢ Doplnky a zmeny UP

2 940,-€

➢ Ochrana pred povodňami – z dotácie
➢ Ochrana pred povodňami – vlastné zdroje

30 000,-€
1 979,47-€

➢ PD-rekonštrukcia nevyuž.objektu na podnik.činnosť

6 336,-€

d) Kultúrne služby
➢ Prípravná a proj.dokumentácia - rekonštrukcia KD

4 080,-€

e) Materská škola
➢ Kúpa pozemku
➢ PD rekonštrukcia MŠ
➢ Dopravné ihrisko z dotácie Volkswagen Slovakia

15 780,-€
1 450,-€
3 000,-€

f) Nábož.a iné spoloč.služby
➢ Spevnené plochy pred kostolom - dlažba
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
16 466,16 466,21

4 707,38€

% plnenia
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 466€ bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 16 466,21€, čo predstavuje 100% čerpanie.
Nájomné byty:
V auguste 2012 sme uzatvorili zmluvu č.403/530/2012 zo ŠFRB o poskytnutí podpory vo
forme úveru na obstaranie náj.bytového domu SO01 9bj.j. na 30 rokov. Mesačná splátka
úveru činí 904,48€.
Splátka istiny z úveru ŠFRB

- vlastné zdroje

8 400,92€

V júni 2014 sme uzatvorili zmluvu č.400/413/2014 zo ŠFRB o poskytnutí podpory vo
forme úveru na kúpu náj.bytového domu SO02 11b.j. na 30 rokov. Mesačná splátka úveru
činí 886,18€.
Splátka istiny z úveru ŠFRB
Transakcie ver. dlhu
z ost.úverov ŠFRB

- vlastné zdroje

Rozpočet na rok 2016
16 466

8 065,29€
Skutočnosť k 31.12.2016
16 466,21

% čerpania
100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017
305 285,30
246 986,80
58 298,50
33 266,90,87 100,86
-53 833,96
4 464,54
4 670,80
-206,26
30 673,10
16 466,21
14 206,89
369 225,30
350 553,87
18 671,43
- 4 670,80
14 000,63

Prebytok rozpočtu v sume 4 464,54€ bol 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.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií obce
podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona, z tohto prebytku /4 464,54€/ vylučujú:
-nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2
zákona č.443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
4 670,80€. Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 206,26€.
Zostatok finančných operácií podľa §15 ods.1 písm. c) zákon ač.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 14 206,89€, navrhujeme použiť na:
- Tvorbu rezervného fondu 14 206,89€
N Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 26 142,09€ .
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017
Bankové účty
Pokladňa
Spolu stav fin.prostiedkov
V tom:
Zostatok fin.operácií z min.rokov/ 14000,63+12141,46/
Rezervný fond
Sociálny fond
Potravinový účet – školská jedáleň
Zábezpeky
Fond opráv SO01,SO02
Spolu

88 126,43
1 373,27
89 499,70
26 142,09€
35 147,72€
155,20€
398,72€
13 310,-€
14 345,97€
89 499,70€

v

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. .
Vedie sa na samostatnom bankovom účte v OTP banke. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z prebytku hospod.za rok 2016
Prírastky – zostatok fin.operácií z m.r.

Suma v €
4 626,28
46 540,84
13 000,-

Úbytky – použitie rezervného fondu:
-uznesenie č.140/2017 zo dňa 26.4.2017
kúpa pozemku MŠ, rekonštr.OÚ

21 129,40

-uznesenie č.149/2017 zo dňa 18.8.2017
kúpa pozemku MŠ – 2.časť splátky

7 890,-

KZ k 31.12.2017

35 147,72

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov. Použitie fondu je upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond
je vedený na samostatnom bankovom účte v OTP banke.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky – povinný prídel 1,05%
Úbytky - príspevok na stravovanie
- na regeneráciu prac.sily
KZ k 31.12.2017

Suma v €
136,01
856,79
117,80
728,147,-

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia §18 zákona
č.443/2010 Z.z. v z.n.p. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné
zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby
a opráv. Vedie sa na samostatnom bankovom účte v Prima banke.
Fond prevádzky, údržby a opráv
SO01
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie náj.b.
Úbytky – použitie fondu:
- na opravu satelitu
- na revíziu plyn. kotlov
- na opravu vod.potrubia
KZ k 31.12.2017

Suma v €

Fond prevádzky, údržby a opráv
SO02
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie náj.b.
Úbytky – použitie fondu:

Suma v €

5 638,72
2 204,23
25,360,180,7 277,95

5 690,15
2 466,57

- na revíziu plyn kotlov
- opr.plyn.kotlov
KZ k 31.12.2017

440,648,70
7 068,02

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
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 253 163,19
2 140 438,75

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 198 935,79
2 100 578,99

1 942
2 018 149,81
120 346,94
112 114,85

2 940
1 977 292,05
120 346,94
97 929,26

169,93
10 233,54
101 711,38
609,59

185,54
8 105,52
89 638,20
427,54

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 253 163,19
714 969,47

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 198 935,79
712 241,66

714 969,47
532 882,34

712 241,66
517 234,92

1 140

1 220

499 678,24
32 064,10
0
1 005 311,38

483 173,32 841,92
0
969 459,21

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR
4 132,39

z toho v lehote
splatnosti
4 132,39

z toho po
lehote
splatnosti

5 787,64
3 639,30
878,83
486 324,02
15 252,74
516 014,92

- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

5 787,64
3 639,30
878,83
486 324,02
15 252,74
516 014,92

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Náj.byt.dom 9
b.j.
Náj.byt.dom
11 b.j.

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

275 139,-

8 400,92

2 452,84

237 348,62

r. 2042

275 520,-

8 065,29

2 568,87

248 975,42

r.2044

splatnosti

V auguste 2012 obec uzatvorila Zmluvu o návratnom finančnom príspevku zo ŠFRB na
výstavbu nájomných bytov SO01 /9 b .j./ Návratný finančný príspevok je dlhodobý
s dobou splatnosti v roku 2042. Splátky istiny a úroku sú mesačné. V decembri 2012 sme
podpísali dodatok č.1 k zmluve o úvere na základe ktorého sme mali odklad splácania
úveru od 3.12.2012 do 31.5.2013. Mesačná splátka je 904,48€. Splátka sa skladá z istiny
a úroku. V júni 2014 obec uzatvorila Zmluvu o návratnom finančnom príspevku zo ŠFRB
na kúpu nájomných bytov SO02 /11b.j./. Návratný finančný príspevok je dlhodobý s dobou
splatnosti v roku 2044. Splátky istiny a úroku sú mesačné. Mesačná splátka je 886,18€.
Splátka sa skladá z istiny a úroku.
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. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- dotácia Enviromentálny fond
- účelovo určené peňažné dary
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

Suma v EUR

326 159,55
326 159,55
1 539,20
3 706,29
5 000,315 914,06
315 914,06

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

16 466,21

5 021,71
21 487,92

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

21 487,92

315 914,06

6,8%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá v pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.

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 dotáciu v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach
poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Babindol na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

FK OcÚ Babindol – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 000,-

4 000,-

0

K 31.12.2017 bola dotácia vyúčtované v súlade so VZN č.2/2012 o podmienkach
poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Babindol.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

-4-

Obec Babindol nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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 )
-5-

MV SR

Register obyvateľstva

239,25

239,25

0

MV SR

Register adries

37,20

37,20

0

MV SR

MŠ-predškoláci

1 195,-

1 195,-

0

MV SR

Prn.výk.št.správy-život.pr.

67,75

67,75

0

ÚPSVaR

§54 na podporu zamest.

3 137,99

3 137,99

0

MV SR

Voľby do VÚC

568,30

568,30

0

b/Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
V auguste 2012 obec uzatvorila Zmluvu o návratnom finančnom príspevku zo ŠFRB na
výstavbu nájomných bytov SO01. Návratný finančný príspevok je dlhodobý s dobou
splatnosti v roku 2042. Splátky istiny a úroku sú mesačné. V júni 2014 obec uzatvorila
Zmluvu o návratnom finančnom príspevku zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov SO02.
Návratný finančný príspevok je dlhodobý s dobou splatnosti v roku 2044. Splátky istiny
a úroku sú mesačné.

Obec v roku 2017 obdržala na základe zmluvy č.1PPOD-25/17 o poskytnutí podpory
formou dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci programu obnova dediny na projekt
„Zelená obec, krásna obec“dotáciu vo výške 5 000,-€

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.192/2013 zo dňa 13.12.2013 obec
Babindol zostavuje a predkladá rozpočet bez programovej štruktúry.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie „ BEZ VÝHRAD“ .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
206,26€ . Nerozdelený výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 26 142,09€
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Spracovala: Maďarová
Predkladá: Ing.Peter Ďurica
Vyvesené dňa: 31.5.2018
Zvesené dňa :
Ing. Peter Ďurica
Starosta obce

