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1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2016 uznesením OZ č.54/2016.
Zmeny rozpočtu:
1.zmena schválená starostom obce dňa 05. januára 2017 rozpočtovým opatrením č.1/2017
2.zmena schválená starostom obce dňa 09. januára 2017 rozpočtovým opatrením č.2/2017
3.zmena schválená starostom obce dňa 16. januára 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017
4.zmena schválená starostom obce dňa 01. februára 2017 rozpočtovým opatrením č.4/2017
5.zmena schválená starostom obce dňa 01. marca 2017 rozpočtovým opatrením č.5/2017
6.zmena schválená starostom obce dňa 05. marca 2017 rozpočtovým opatrením č.6/2017
7.zmena schválená rozpočtovým opatrením OZ č. 7/2017 dňa 28. apríla 2017 uznesením OZ č. 16/2017
8.zmena schválená starostom obce dňa 30. apríla 2017 rozpočtovým opatrením č.8/2017
9.zmena schválená starostom obce dňa 01. mája 2017 rozpočtovým opatrením č.9/2017
10.zmena schválená starostom obce dňa 02. mája 2017 rozpočtovým opatrením č.10/2017
11.zmena schválená starostom obce dňa 05. mája 2017 rozpočtovým opatrením č.11/2017
12.zmena schválená starostom obce dňa 15. mája 2017 rozpočtovým opatrením č.12/2017
13.zmena schválená starostom obce dňa 25. mája 2017 rozpočtovým opatrením č.13/2017
14.zmena schválená starostom obce dňa 27. júna 2017 rozpočtovým opatrením č.14/2017
15.zmena schválená starostom obce dňa 28. júna 2017 rozpočtovým opatrením č.15/2017
16.zmena schválená starostom obce dňa 01. júla 2017 rozpočtovým opatrením č.16/2017
17.zmena schválená starostom obce dňa 03. júla 2017 rozpočtovým opatrením č.17/2017
18.zmena schválená starostom obce dňa 07. júla 2017 rozpočtovým opatrením č.18/2017
19.zmena schválená starostom obce dňa 01. augusta 2017 rozpočtovým opatrením č.19/2017
20.zmena schválená starostom obce dňa 02. augusta 2017 rozpočtovým opatrením č.20/2017
21.zmena schválená starostom obce dňa 03. augusta 2017 rozpočtovým opatrením č.21/2017
22.zmena schválená rozpočtovým opatrením OZ č. 22/2017 dňa 08. septembra 2017 uznesením OZ č. 35/2017
23.zmena schválená starostom obce dňa 10. septembra 2017 rozpočtovým opatrením č.23/2017
24.zmena schválená starostom obce dňa 11. septembra 2017 rozpočtovým opatrením č.24/2017
25.zmena schválená starostom obce dňa 13. septembra 2017 rozpočtovým opatrením č.25/2017
26.zmena schválená starostom obce dňa 11. októbra 2017 rozpočtovým opatrením č.26/2017
27.zmena schválená starostom obce dňa 13. októbra 2017 rozpočtovým opatrením č.27/2017
28.zmena schválená rozpočtovým opatrením OZ č. 28/2017 dňa 30. októbra 2017 uznesením OZ č. 43/2017
29.zmena schválená starostom obce dňa 31. októbra 2017 rozpočtovým opatrením č.29/2017
30.zmena schválená starostom obce dňa 10. novembra 2017 rozpočtovým opatrením č.30/2017
31.zmena schválená starostom obce dňa 14. novembra 2017 rozpočtovým opatrením č.31/2017
32.zmena schválená starostom obce dňa 15. novembra 2017 rozpočtovým opatrením č.32/2017
33.zmena schválená starostom obce dňa 16. novembra 2017 rozpočtovým opatrením č.33/2017
34.zmena schválená starostom obce dňa 01. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.34/2017
35.zmena schválená starostom obce dňa 06. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.35/2017
36.zmena schválená starostom obce dňa 06. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.36/2017
37.zmena schválená starostom obce dňa 08. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.37/2017
38.zmena schválená starostom obce dňa 13. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.38/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
183.953,00
196.401,87
144.465,00
0,00
39.488,00
183.953,00

152.963,87
1.000,00
42.438,00
196.401,87

126.505,00
49.000,00
8.448,00
0,00

134.904,87
53.040,00
8.457,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet upravený na rok 2017
196.401,87

Skutočnosť k 31.12.2017
154.806,68

% plnenia
78,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 196.401,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo
výške 154.806,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 78,82%.

2.1. Bežné príjmy
Rozpočet upravený na rok 2017
152.963,87

Skutočnosť k 31.12.2017
150.856,68

% plnenia
98,62

Skutočnosť k 31.12.2017
119.017,83

% plnenia
99,59

Bežné príjmy – daňové
Rozpočet upravený na rok 2017
119.511,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 99.600,00 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2017 boli
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 99.551,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95%.
2. Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11.736,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 11.305,82 EUR, čo
je 96,33 % plnenia. Z toho príjem dane z pozemkov vo výške 6.432,14 EUR, dane zo stavieb vo
výške 4.744,41 EUR a dane z bytov vo výške 129,27 EUR.
3.ostatné miestne dane
Daň za psa
Poplatok za TKO

Rozpočet
upravený na rok 2017
550,00
7.625,00

Skutočnosť k
%
31.12.2017
plnenia
547,90
99,62
7.612,12
99,83

Bežné príjmy – nedaňové
Rozpočet upravený na rok 2017
21.332,000

Skutočnosť k 31.12.2017
20.671,53

% plnenia
96,90

1. Príjmy z podnikania a z vlastníckeho majetku
Z rozpočtovaných 17.452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 17.216,08 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,65%. V uvedených príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenájmu budov,
priestorov a objektov vo výške 17.215,38 a príjem z prenajatých strojov a prístrojov vo výške 0,70
EUR.
2. Administratívne - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 1.450,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.038,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 71,62%.
3. Poplatky z predaja
Z rozpočtovaných 1.010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.006,80 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,68%.
4. Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 0,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 0,00%.
5. Príjmy z dobropisov a vratiek
Z rozpočtovaných 1.415,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.410,15 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,66 %

Granty a transfery
Rozpočet upravený na rok 2017
12.120,87

Skutočnosť k 31.12.2017
11.167,32

% plnenia
92,13

Obec prijala nasledovné transfery a granty:

1
2
3
4
5
6
7
8

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o ŽP
UPSVaR LM
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
Účel
232,83 Register obyvateľov a adries
456,63 Stavebný úrad
21,21 Doprava a komunikácie
500,87 Voľby VÚC
45,88 Životné prostredie
8.479,90 UPSVaR §54 a §50j
30,00 Sklad CO
1.400,00 DHZ

Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v plnej výške.

2.2

Kapitálové príjmy

Rozpočet upravený na rok 2017
1.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1.000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1.000,00EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Uvedený príjem tvorili dotácie k územného
plánu. Prijaté dotácie boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
1
2
3
4
5

Účel

Suma
v EUR

Michal Pleva
Ing. K. Džavoronok a Mgr. I. Džavoronková
Ing. Stanislav Štúrik
Daša Bačová
Lenka Bačová

250,00
250,00
250,00
125,00
125,00

KT – refinan. nákladov ÚPN-O
KT – refinan. nákladov ÚPN-O
KT – refinan. nákladov ÚPN-O
KT – refinan. nákladov ÚPN-O
KT – refinan. nákladov ÚPN-O

2.3 Príjmové finančné operácie
Rozpočet upravený na rok 2017
42.438,00

Skutočnosť k 31.12.2017
2.950,00

% plnenia
6,95

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 42.438,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 2.950,00EUR, čo predstavuje plnenie na 6,95 %.
Finančné príjmy tvoril prevod finančných prostriedkov z nepoužitej dotácie na územný plán obce
z roku 2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet upravený na rok 2017
196.401,87

Skutočnosť k 31.12.2017
137.271,32

% plnenia
69,89

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 196.401,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
vo výške 137.271,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 69,89%.

3.1 Bežné výdavky
Rozpočet upravený na rok 2017
134.904,87
V tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské služby
Vzdelávanie
Staroba
SPOLU:

Skutočnosť k 31.12.2017
121.663,59
Rozpočet
66.909,00
1.358,00
72,00
500,87
1.983,00
8.452,00
1.415,00
7.600,00
1.975,00
23.050,00
2.082,00
4.836,00
7.214,00
501,00
4.217,00
1.790,00
950,00
134.904,87

Skutočnosť
61.987,49
470,01
36,00
500,87
1.956,21
7.426,90
939,37
7.289,89
1.615,73
21.741,03
1.616,25
4.834,59
5.485,68
138,58
3.604,89
1.079,00
941,10
121.663,59

% plnenia
90,18

% plnenia
92,64
34,61
50,00
100,00
98,65
87,87
66,39
95,92
81,81
94,32
77,93
99,97
76,04
27,66
85,48
60,28
99,06
90,18

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 47.854,00,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 46.382,56,- EUR,
čo je 96,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 17.606,75,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 16.625,22,- EUR,
čo je 94,43% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 57.302,12,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 47.684,13- EUR,
čo je 83,22 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 10.159,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9.015,47,- EUR,
čo predstavuje 88,74 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov z úverov
Z rozpočtovaných 1.983,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1.956,21,- EUR,
čo predstavuje 98,65% čerpanie

3.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet upravený na rok 2017
53.040,00

Skutočnosť k 31.12.2017
7.152,13

% plnenia
13,48

Z rozpočtovaných výdavkových kapitálových operácií vo výške 53.040,00 EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2017 vo výške 7.152,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 13,48 %.
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Doplnok č. 1 k územného plánu obce z prenesenej dotácie 2016
- Nákup pozemkov
- Varovný systém miestny rozhlas
- Doplnok č. 1 k územnému plánu dotácie 2017

2.950,00
863,33
2.338,80
1.000,00

3.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet upravený na rok 2017
8.457,00

Skutočnosť k 31.12.2017
8.455,60

% plnenia
99,98

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 8.457,00 EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2017 vo výške 8.455,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98%
Čerpanie výdavkových finančných operácii tvorili výdavky na výstavbu polyfunkčného bytového
domu 6 b. j.:
- splátky ŠFRB vo výške 6.000,32 EUR
- splátky bankového úveru vo výške 2.455,28 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Rozpočtový výsledok 2017
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Čerpanie
rozpočtu 2017

% čerpania

Príjmy

140 255,61

144 465,00

152 963,87

150 856,68

98,62

Výdavky

115 348,27

126 505,00

134 904,87

121 663,59

90,18

24 907,34

17 960,00

18 059,00

29 193,09

Rozdiel

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Čerpanie
rozpočtu 2017

% čerpania

Príjmy

4 950,00

0,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Výdavky

6 703,50

49 000,00

53 040,00

7 152,13

13,48

-1 753,50

-49 000,00

-52 040,00

-6 152,13

Rozdiel

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Čerpanie
rozpočtu 2017

Príjmy
Výdavky

145 205,61
122 051,77

144 465,00
175 505,00

153 963,87
187 944,87

151 856,68
128 815,72

Rozdiel

23 153,84

-31 040,00

-33 981,00

23 040,96

% čerpania

98,63
68,54

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Čerpanie
rozpočtu 2017

% čerpania

Príjmy

13 548,36

39 488,00

42 438,00

2 950,00

6,95

Výdavky

12 759,96

8 448,00

8 457,00

8 455,00

99,98

788,40

31 040,00

33 981,00

-5 505,00

Rozdiel

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Čerpanie
rozpočtu 2017

Príjmy
Výdavky

158 753,97
134 811,73

183 953,00
183 953,00

196 401,87
196 401,87

154 806,68
137 270,72

Rozdiel

23 942,24

0,00

0,00

17 535,96

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Čerpanie
rozpočtu 2017

78,82
69,89

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
150.856,68
150.856,68

121.663,59
121.663,59

29.193,09
1.000,00
1.000,00

Kapitálové výdavky spolu

7.152,13

z toho : kapitálové výdavky obce

7.152,13

Kapitálový rozpočet

-6.152,13
23.040,96

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

1.315,75

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

21.725,21
2.950,00
8.455,00
-5.505,00
154.806,68
137.270,72
17.535,96
1.315,75
16.220,21

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 23.040,96 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o:
- 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 1.315,75 EUR
Stĺpec 1
PS
6 nájomných bytov b.
j. súpis č. 68

7.856,99

Stĺpec 2
Tvorba
0112/2017

Stĺpec 3
Tvorba z
voľných
bytov

Stĺpec 5
Použitie
0112/2017

Stĺpec 5

Stĺpec 6

KS

Vyúčtovanie z
prebytku Stĺ 2+3-4

1.333,92

0,00

18,17

9.172,74

1.315,75

Navrhujeme použiť na:
- Vysporiadanie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona c. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
predpisov v sume -5.505,00 EUR
- Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 v sume 16.220,21.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona c.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume
1.315,75 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 16.220,21.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
5.1 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 hospodárenia

Suma v EUR
27.033,47
10.828,30

- ostatné prírastky
Úbytky

0,00

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

37.861,77

5.2 Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona c.152/1994 Z. z. v z. n. p..
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a zásady obce
pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.
Stav bankového účtu k 31.12.2017 je 398,01 EUR.
Rozdiel medzi konečným zostatkom SF a stavom bankového účtu k 31.12.2017 tvorí:
- povinný prídel za 12/2017 prevedený na BÚ v 01/2018 vo výške +38,02 EUR
- príspevok na stravovanie za 12/2017 prevedený na BÚ v 01/2018 vo výške – 24,00EUR
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
348,36
839,60
747,05

412,03

5.3 Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona c.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.
Fond prevádzky, údržby a opráv je vedený na samostatnom bankovom účte.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky:
z dohodnutého nájomného vo výške 0,5%
nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - poistka
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
7.856,99
1.333,92
11,22
6,95
9.172,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

609.761,45

613.129,83

Neobežný majetok spolu

549.513,66

536.668,31

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

7.274,89

6.615,85

Dlhodobý hmotný majetok

427.067,97

414.881,66

Dlhodobý finančný majetok

115.170,80

115.170,80

59.467,96

75.478,30

820,71

761,31

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

1.519,69

553,83

57.127,56

74.163,16

779,83

983,22

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

609.761,45

613.129,83

Vlastné imanie

364.155,78

380.431,45

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

364.155,78

380.431,45

Záväzky

177.323,66

163.263,23

450,00

450,00

0,00

0,00

124.764,15

118.772,50

Krátkodobé záväzky

20.621,20

15.007,70

Bankové úvery a výpomoci

31.488,31

29.033,03

Časové rozlíšenie

68.282,01

69.435,15

z toho :
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad pohľadávok, stav a vývoj dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 553,83 EUR z toho:
Nedaňové pohľadávky TKO
388,65 EUR
Daňové pohľadávky DzN a psa
58,74 EUR
Nájom sociálnych zariadení
47,30 EUR
Vyúčtovanie transferu SOcÚ
59,14 EUR

Obec k 31.12.2017 eviduje záväzky vo výške 163.263,23 EUR z toho:
Neuhradené faktúry v lehote splatnosti
2.024,87 EUR
Nevyplatené mzdy 12/17 v lehote splatnosti
3.735,10 EUR
Záväzky do poisťovní (mzdy 12/17)
2.352,02 EUR
Daň zo mzdy (12/17)
587,40 EUR
Ostatné (Soc. fond)
412,03 EUR
Bankový úver
29.033,03 EUR
Splátky O2 za mobilné zariadenie
184,00 EUR
Predplatky za vodné stočné-nájomné byty
68,99 EUR
Rezerva na audit 2017
450,00 EUR
Finančné zábezpeky – nájomné byty
6.944,40 EUR
Štátny fond ŠFRB
117.471,39 EUR
(6.055,32 aktuálny rok + 111.416,07 so splatnosťou nad jeden rok)
Obec má so ŠFRB uzatvorenú zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru vo výške
186.815,38 EUR za účelom výstavby 4.b.j č. 68, ktorý bol čerpaný dňa 30.08.2005.
- Úrokové sadzba je 1% p. a.
- Lehota splatnosti úveru je do 15.08.2035
Tento úver nebol k 31. 12. 2017 vyrovnaný a vykazoval zostatok vo výške 117.471,39 EUR.
Obec má k 31.12.2017 nesplatené nasledovné bankové úvery:
Ročná
splátka
istiny 2017

Ročná
splátka
úrokov
2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Prima banka
Slovensko a.
s.

Výstavba 4 b. j.
v polyfunkčnom
bytovom dome c.68

34.848,47 EUR

1.731,63
EUR

585,45
EUR

22.943,47 EUR

r. 2035

Prima banka
Slovensko a.
s.

Výstavba 4 b. j.
v polyfunkčnom
bytovom dome c.68

11.883,42 EUR

723,65 EUR

146,60
EUR

6.089,56 EUR

r. 2036

46.731,89 EUR

2.455,28
EUR

732,05
EUR

29.033,03 EUR

SPOLU:

1. Bankový úver vo výške 34.848,47 EUR bol čerpaný na základe zmluvy o terminovanom úvere
č. 32/192/05 zo dňa 6. decembra 2005 s úrokovou sadzbou 2% p. a.
Prvé čerpanie úveru bolo dňa 8. decembra 2005. Mesačné splátky sú splatné ku 20.dňu
mesiaca. Bankový úver je splatný do 20. decembra 2035.

2. Bankový úver vo výške 11.883,42 EUR bol čerpaný na základe zmluvy o terminovanom úvere
č. 32/030/06 zo dňa 6. apríla 2006 s úrokovou sadzbou 2% p. a.
Prvé čerpanie úveru bolo dňa 7. apríla 2006. Mesačné splátky sú splatné ku 20.dňu mesiaca.
Bankový úver je splatný do 20. apríla 2036.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona c.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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 140.255,61 EUR
Spolu 140.255,61 EUR
- z toho 60 % 84.153,37 EUR
- z toho 25 % 35.063,90 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov 29.033,03 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 117.471,39 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce 146.504,42 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB 117.471,39 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 29.033,03 EUR

Zostatok k
31.12.2017

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2016

§ 17 ods.6 písm.
a)

29.033,03 EUR

140.255,61

20,70%

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

Zostatok k
31.12.2017

Skutočné bežné
príjmy k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

3.187,33 EUR

140.255,61

2,27%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej 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 dotácie v súlade so VZN obce Beňadiková na podporu všeobecne
prospešných služieb.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
-1-

-2-

TJ Sokol Beňadiková

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
- 3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

4.100,00

4.100,00

0,00

224,00

224,00

0,00

Mesto Liptovský Mikuláš BT na CVČ

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 právnické osoby.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-3-

-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Okresný úrad Žilina

PVŠS – životné prostredie

45,88

45,88

0,00

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS – REGOB a adries

232,83

232,83

0,00

Ministerstvo dopravy SR

PVŠS – stavebný poriadok

456,63

456,63

0,00

Ministerstvo dopravy SR

PVŠS – cestná doprava

Ministerstvo vnútra SR

Voľby

UPSVaR LM

Transfer - §54 a §50j

21,21

21,21

0,00

500,87

500,87

500,87

8.479,90

8.479,90

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Liptovský Mikuláš BT na spoločný OcÚ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
- 3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

1.928,14

1.869,00

59,14

Obec Jakubovany BT na činnosť MŠ

865,00

865,00

0,00

Mesto Liptovský Mikuláš BT na CVČ

224,00

224,00

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu
V roku 2017 obec Beňadiková v zmysle §4 ods. 5) Zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl.3 bod 10.
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková neuplatňovala programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 16.220,21,- EUR.
Vypracoval: Ing. Juraj Brziak
Predkladá: Ján Martinovič

V Beňadikovej dňa 31.05.2018

