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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 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. Beţný 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 7. 12. 2016 uznesením č. 123/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 22. 2. 2017 uznesením č. 11/2017.
- druhá zmena schválená dňa 21. 6. 2017 uznesením č. 47/2017.
- tretia zmena schválená dňa 13. 9. 2017 uznesením č. 73/2017.
- štvrtá zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 94/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017

1 052 803

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 066 405

711 629
341 174
0
1 052 803

999 227
2 981
64 197
954 632

419 445
616 819
16 539
0

490 514
430 312
33 806
111 773

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 066 405

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 080 663,55

101

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 066 405 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 080 663,55 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
A. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
999 227

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 054 457,89

106

Z rozpočtovaných beţných príjmov 999 227 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 054 457,89 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
772 283

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

818 895,79

106

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 248 697 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 254 458,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 29 729,55 EUR, čo
predstavuje plnenie na 113 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 861,36 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 6 778,31 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 89,88 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21 845,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
7 884,15EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 333,32
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 434 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 417,21 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96 %.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 815 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 928,03 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 734,26 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 193,77 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 710,29 EUR.
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Poplatok za uloţenie odpadov na skládke TOS
Z rozpočtovaných 488 013 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 525 343,31 EUR, čo
predstavuje plnenie na 108 %.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
132 759

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

141 451,97

107

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 89 559 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89 426,18 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 66 392,95 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 6 765,35 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 16 267,88 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 41 306 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50 147,02 EUR, čo je
121 % plnenie.
c) úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7,36 EUR, čo je 33 %
plnenie.
d) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 872

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 871,41

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 872 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 871,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
e) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 94 185 EUR bol skutočný príjem vo výške
94 110,13EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Kulturisti
UPSVaR Keţmarok
UPSVaR Keţmarok
UPSVaR Keţmarok
UPSVaR Keţmarok
UPSVaR Keţmarok
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Keţmarok
Okresný úrad Prešov, ŢP
Okresný úrad Keţmarok
MDVaRR SR
Okresný úrad Keţmarok
DPO SR Bratislava
Prešovský samosprávny kraj

Suma v EUR
730,28
249,00
1 525,44
47,04
2 737,05
54,40
72 277,00
816,00
9 224,00
812,00
520,00
27,00
287,76
81,49
19,60
37,67
664,40
3 000,00
1 000,00

Účel
Dar od kulturistov na energie v ZŠ
Školské pomôcky pre deti v HN
Strava deti v HN
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Šanca na zamestnanie
Cesta na trh práce
Školstvo - normatív
Školstvo – 5-ročné deti
Školstvo – asistent učiteľa
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Školstvo – ţiaci zo SZP
Školstvo – príspevok na učebnice
Evidencia obyvateľstva
Agenda ţivotného prostredia
Register adries
Dotácia na úseku pozemných kom.
Voľby do VÚC
Transfer DHZ
Transfer Ţakovce sa bavia
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
B. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 981

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 096,06

171

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 981 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
5 096,06 EUR, čo predstavuje 171 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 981 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 096,06 EUR, čo je
171 % plnenie.
C. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
64 197

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

21 109,60

33

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 64 197 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 21 109,60 EUR, čo predstavuje 33 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
954 632

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

741 262,43

78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 954 632 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 741 262,43 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie.
A. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
490 514

Skutočnosť k 31.12.2017

444 640,32

% čerpania

91

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 490 514 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
444 640,32 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu.
Poloţka EK
611
612
614
610
621
623
625
627
620
631
632
633
634
635
636
637
630
641
642
640
651
650

Názov
Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Poistné do zdravotnej poisťovne
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
Poistné so Sociálnej poisťovne
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
Poistné a príspevok do poisťovní
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údrţba
Nájomné za nájom
Sluţby
Tovary a sluţby
Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám
Beţné transfery
Splácanie úrokov v tuzemsku
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
úverom
Beţný rozpočet

Upravený Čerpanie
129 971 127 136,99
21 598 17 705,31
16 464 15 085,37
168 033 159 927,67
19 359 16 632,42
1 484
1 301,29
48 511 44 976,61
3 956
3 679,64
73 310 66 589,96
721
221,56
38 658 35 871,81
45 583 38 759,78
8 182
6 826,10
30 212 24 967,15
639
477,00
98 605 90 036,40
222 600 197 159,80
1 028
1 027,50
22 503 17 158,75
23 531
3 040
3 040

18 186,25
2 776,64
2 776,64

490 514 444 640,32

Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 168 033 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
159 927,67 EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníka ČOV, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 73 310 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
66 589,96EUR, čo je 91 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 222 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
197 159,80 EUR, čo je 89 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 23 531 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
18 186,25EUR, čo predstavuje 77 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných výdavkov 3 040 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 776,64
EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záleţitosti
Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred poţiarmi
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
Cestná doprava
Viacúčelové rozvojové projekty
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Rekreačné a športové sluţby
Kultúrne sluţby
Vysielacie a vydavateľské sluţby
Náboţenské a iné spoločenské sluţby
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo inde neklasifikované
Predprimárne vzdelávanie s beţnou starostlivosťou
Primárne vzdelávanie s beţnou starostlivosťou
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Vedľajšie sluţby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania

Staroba
Rodina a deti
Spolu

Rozpočet
150 952
1 006
664
3 040
7 008
350
7 779
100
15 050
24 051
487
25 930
8 361
5 019
3 546
12 373
336
41 777
1 500
55 011
88 096
8 573
25 824

Skutočnosť
140 984,27
789,17
664,40
2 776,64
6 554,22
350,00
4 525,21
0,00
14 080,81
23 272,05
487,00
22 909,41
8 338,84
4 488,51
3 005,76
10 109,29
335,62
34 858,85
1 191,71
50 154,46
83 480,06
2 344,30
25 354,36

1 785
1 896
490 514

1 763,90
1 821,48
444 640,32

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC
Z rozpočtovaných výdavkov 150 952 €, bolo skutočne čerpané 140 984,27 €, čo predstavuje
93% čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 59 500 €, bolo skutočne čerpané 57 611,33 €, čo
predstavuje 97 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 25 404 €, bolo skutočne čerpané
24 832,59 €, čo predstavuje 98 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 64 446 €,
bolo skutočne čerpané 56 972,48 €, čo predstavuje 88 % čerpanie. 640 – bežné transfery –
z rozpočtovaných 1 602 €, bolo skutočne čerpané 1 567,87 €, čo predstavuje 98 % čerpanie.
01.1.2 Finančné a rozpočtové záleţitosti – poplatky banke
Z rozpočtovaných výdavkov 1 006 €, bolo skutočne čerpané 789,17 €, čo predstavuje 78%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 1 006 €, bolo skutočne čerpané 789,17 €, čo
predstavuje 78 % čerpanie.
01.6.0 Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované – VOĽBY do VÚC
Z rozpočtovaných výdavkov 664 €, bolo skutočne čerpané 664,40 €, čo predstavuje 100%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 50 €, bolo skutočne čerpané 50 €, čo predstavuje 100%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 18 €, bolo skutočne čerpané 17,74 €, čo predstavuje
99 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 596 €, bolo skutočne čerpané 596,66€,
čo predstavuje 100% čerpanie.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu – úroky z úverov
Z rozpočtovaných výdavkov 3 040 €, bolo skutočne čerpané 2 776,64 €, čo predstavuje 91%
čerpanie. 650 – splácanie úrokov - z rozpočtovaných 3 040 €, bolo skutočne čerpané 2 776,64€,
čo predstavuje 91 % čerpanie.
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03.2.0 Ochrana pred poţiarmi
Z rozpočtovaných výdavkov 7 008 €, bolo skutočne čerpané 6 554,22 €, čo predstavuje 94%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 7 008 €, bolo skutočne čerpané 6 554,22 €,
čo predstavuje 94 % čerpanie.
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
Z rozpočtovaných výdavkov 350 €, bolo skutočne čerpané 350,00 €, čo predstavuje 100%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 350 €, bolo skutočne čerpané 350,00 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
04.5.1 Cestná doprava
Z rozpočtovaných výdavkov 7 779 €, bolo skutočne čerpané 4 525,21 €, čo predstavuje 58%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 699 €, bolo skutočne čerpané 464,08 €, čo
predstavuje 66 % čerpanie.630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 7 080 €, bolo skutočne
čerpané 4 061,13 €, čo predstavuje 57 % čerpanie.
04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty
Z rozpočtovaných výdavkov 100 €, bolo skutočne čerpané 0 €, čo predstavuje 0% čerpanie.
630 – tovary a služby - z rozpočt. 100 €, bolo skutočne čerpané 0 €, čo predstavuje 0% čerpanie.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných výdavkov 15 050 €, bolo skutočne čerpané 14 080,81 €, čo predstavuje 94%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 15 050 €, bolo skutočne čerpané 14 080,81€,
čo predstavuje 94% čerpanie.
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
Z rozpočtovaných výdavkov 24 051 €, bolo skutočne čerpané 23 272,05 €, čo predstavuje 97%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 7 070 €, bolo skutočne čerpané 7 059,39 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 2 292 €, bolo skutočne čerpané
2 288,87 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 14 689 €,
bolo skutočne čerpané 13 923,79 €, čo predstavuje 95 % čerpanie..
06.1.0 Rozvoj bývania
Z rozpočtovaných výdavkov 487 €, bolo skutočne čerpané 487 €, čo predstavuje 100% čerpanie.
640 – bežné transfery – z rozpočtovaných 487 €, bolo skutočne čerpané 487 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
06.2.0 Rozvoj obcí
Z rozpočtovaných výdavkov 25 930 €, bolo skutočne čerpané 22 909,41 €, čo predstavuje 88%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 9 607 €, bolo skutočne čerpané 8 926,56 €, čo
predstavuje 93 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 5 687 €, bolo skutočne čerpané
4 128,26 €, čo predstavuje 73 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 9 894 €,
bolo skutočne čerpané 9 112,78 €, čo predstavuje 92 % čerpanie. 640 – bežné transfery –
z rozpočtovaných 742 €, bolo skutočne čerpané 741,81 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
06.4.0 Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných výdavkov 8 361 €, bolo skutočne čerpané 8 338,84 €, čo predstavuje 100%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 870 €, bolo skutočne čerpané 864,05 €, čo
predstavuje 99 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 7 491 €, bolo skutočne
čerpané 7 474,79 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Z rozpočtovaných výdavkov 5 019 €, bolo skutočne čerpané 4 488,51 €, čo predstavuje 89%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 20 €, bolo skutočne čerpané 0 €, čo predstavuje 0 %
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 4 999 €, bolo skutočne čerpané 4 488,51 €,
čo predstavuje 90 % čerpanie.
08.1.0 Rekreačné a športové sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 3 546 €, bolo skutočne čerpané 3 005,76 €, čo predstavuje 85%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 3 546 €, bolo skutočne čerpané 3 005,76 €,
čo predstavuje 85 % čerpanie.
08.2.0 Kultúrne sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 12 373 €, bolo skutočne čerpané 10 109,29 €, čo predstavuje 82%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 1 270 €, bolo skutočne čerpané 1 270 €, čo predstavuje
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100 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 845 €, bolo skutočne čerpané 754,02 €, čo
predstavuje 89 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 10 258 €, bolo skutočne
čerpané 8 085,27 €, čo predstavuje 79 % čerpanie.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 336 €, bolo skutočne čerpané 335,62 €, čo predstavuje 100%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 336 €, bolo skutočne čerpané 335,62€, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 41 777 €, bolo skutočne čerpané 34 858,85 €, čo predstavuje 83%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 21 €, bolo skutočne čerpané 11,73 €, čo predstavuje
56 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 21 746 €, bolo skutočne čerpané
20 047,12 €, čo predstavuje 92 % čerpanie. 640 – bežné transfery – z rozpočtovaných 20 010 €,
bolo skutočne čerpané 14 800 €, čo predstavuje 74 % čerpanie.
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboţenstvo inde neklasifikované
Z rozpočtovaných výdavkov 1 500 €, bolo skutočne čerpané 1 191,71 €, čo predstavuje 79%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 1 500 €, bolo skutočne čerpané 1 191,71€,
čo predstavuje 79 % čerpanie.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s beţnou starostlivosťou
Z rozpočtovaných výdavkov 55 011 €, bolo skutočne čerpané 50 154,46 €, čo predstavuje 91%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 34 192 €, bolo skutočne čerpané 30 966,07 €, čo
predstavuje 91 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 13 162 €, bolo skutočne čerpané
11 788,80 €, čo predstavuje 90 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 7 334 €,
bolo skutočne čerpané 7 077,05 €, čo predstavuje 96 % čerpanie. 640 – bežné transfery –
z rozpočtovaných 323 €, bolo skutočne čerpané 322,54 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s beţnou starostlivosťou
Z rozpočtovaných výdavkov 88 096 €, bolo skutočne čerpané 83 480,06 €, čo predstavuje 95%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 47 811 €, bolo skutočne čerpané 45 511,81 €, čo
predstavuje 95 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 19 303 €, bolo skutočne čerpané
17 604,16 €, čo predstavuje 91 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 20 882 €,
bolo skutočne čerpané 20 364,09 €, čo predstavuje 98 % čerpanie. 640 – bežné transfery –
z rozpočtovaných 100 €, bolo skutočne čerpané 0 €, čo predstavuje 0 % čerpanie.
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Z rozpočtovaných výdavkov 8 573 €, bolo skutočne čerpané 2 344,30 €, čo predstavuje 27%
čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 1 573 €, bolo skutočne čerpané 423,74 €, čo
predstavuje 27 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 6 961 €, bolo skutočne
čerpané 1 881,56 €, čo predstavuje 27 % čerpanie. 640 – bežné transfery – z rozpočtovaných
39€, bolo skutočne čerpané 39 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
09.6.0.1 Vedľajšie sluţby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania
Z rozpočtovaných výdavkov 25 824 €, bolo skutočne čerpané 25 354,36 €, čo predstavuje 98%
čerpanie. 610 - mzdy - z rozpočtovaných 8 533 €, bolo skutočne čerpané 8 532,51 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. 620 - odvody - z rozpočtovaných 3 416 €, bolo skutočne čerpané
3 411,92 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 13 694 €,
bolo skutočne čerpané 13 228,94 €, čo predstavuje 97 % čerpanie. 640 – bežné transfery –
z rozpočtovaných 181 €, bolo skutočne čerpané 180,99 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
10.2.0 Staroba
Z rozpočtovaných výdavkov 1 785 €, bolo skutočne čerpané 1 763,90 €, čo predstavuje 99%
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 1 785 €, bolo skutočne čerpané 1 763,90 €,
čo predstavuje 99 % čerpanie.
10.4.0 Rodina a deti
Z rozpočtovaných výdavkov 1 896 €, bolo skutočne čerpané 1 821,48 €, čo predstavuje 96 %
čerpanie. 630 – tovary a služby - z rozpočtovaných 1 849 €, bolo skutočne čerpané 1 774,44 €,
čo predstavuje 96 % čerpanie. 640 – bežné transfery – z rozpočtovaných 47 €, bolo skutočne
čerpané 47,04 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
430 312

Skutočnosť k 31.12.2017
262 817,01

% čerpania
61

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 430 312 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume262 817,01 EUR, čo predstavuje 61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu.
Poloţka
EK
711
713
717

Názov
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Kapitálový rozpočet

Upravený

Čerpanie

104 471
1 571,50
2 000
1 935,48
323 841 259 310,03
430 312 262 817,01

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 104 471 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 571,50 EUR,
čo predstavuje 2 % čerpanie.
b) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 935,48 EUR, čo
predstavuje 97 % čerpanie.
c) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 323 841 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 259 310,03
EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Ochrana pred poţiarmi
Výstavba
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové sluţby
Kultúrne sluţby
Vedľajšie sluţby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

Spolu

Rozpočet
50 000
10 000
6 420
1 869
94 471
40 552
195 000
18 500
5 000
8 500
430 312

Skutočnosť
1 748,78
1 545,60
2 040,00
0,00
25,90
40 551,18
190 367,65
18 106,02
0,00
8 431,88
262 817,01

a) Ochrana pred poţiarmi
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Plynofikácia Poţiarnej zbrojnice vo výške 1 748,78 € - preddavok za plynovú prípojku,
projektová dokumentácia na stavebné úpravy, projektová dokumentácia na plynofikáciu,
verejné obstarávanie stavebné úpravy.
b) Výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Obstaranie Územného plánu obce Ţakovce vo výške 1 545,60 € - verejné obstarávanie,
prípravné práce a obstaranie podkladov, grafické podklady BPEJ, vyjadrenie ku
existencii sietí.
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c) Nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Malá obecná kompostáreň – verejné obstarávanie pre malú obecnú kompostáreň vo výške
2 040 €.
d) Rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Nákup pozemkov pod existujúci chodník na novú ulicu od vlastníka pozemku p. E.
Wiesnera a manţelky o výmere 5 m2 v sume 25,90 €
e) Rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Obstaranie parkových úprav verejného priestranstva v obci Ţakovce a verejné
obstarávanie vo výške 40 551,18 €
f) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa v sume 190 367,65 € - verejné obstarávanie,
stavebný dozor a samotná realizácia stavby
g) Rekreačné a športové sluţby
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Výstavba detského ihriska za obecným úradom vrátane verejného obstarávania vo výške
18 106,02 €.
h) Vedľajšie sluţby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Malý nákladný výťah v školskej jedálni – dokončenie stavby malého nákladného výťahu
v školskej jedálni vo výške 6 946,40 €.
- Obstaranie elektrickej dvoj rúry v školskej jedálni, gastro nádob a montáţ uvedeného
zariadenia vo výške 1 935,48 €
C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
33 806

Skutočnosť k 31.12.2017
33 805,10

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 33 806 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 33 805,10 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 629 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 628,50 EUR, čo predstavuje 100 %.
Vo finančných operácia bola účtovaná prijatá a vrátená zábezpeka na realizované stavby v obci
Ţakovce vo výške 16 192,60 € a vrátená zábezpeka nájomcovi, ktorého nájom bol ukončený
v priebehu roka 2017 vo výške 984,00 €.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Beţné príjmy spolu

1 054 457,89

z toho : beţné príjmy obce

1 054 457,89

Beţné výdavky spolu

444 640,32

z toho : beţné výdavky obce

444 640,32

Bežný rozpočet

609 817,57
5 096,06

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

5 096,06

Kapitálové výdavky spolu

262 817,01

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

262 817,01

-

257 720,95
352 096,62
5 093,26
347 003,36

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

21 109,60

Výdavkové finančné operácie

33 805,10

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

-

12 695,50
1 080 663,55
741 262,43
339 401,12
5 093,26
334 307,86

Prebytok rozpočtu v sume 352 096,62 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 zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 093,26 EUR navrhujeme pouţiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
334 249,95 EUR
na vysporiadanie zostatku finančných operácií
12 753,41 EUR
o finančné operácie vo výške 12 695,50 € zvýšené o sumu 57,91 €, fond opráv byty
v obci

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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 615,12 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva (ZŠ) v sume 4 615,12 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réţiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 478,14 EUR,
ktoré je moţné pouţiť 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.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
334 249,95 EUR.
Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladniach k 31.12.2017
Pokladňa - obec
980,36 €
Pokladňa – ČOV
976,97 €
Beţný účet VÚB
122 249,78 €
Beţný účet SLSP
175 491,49 €
Fondový účet -školstvo
21,09 €
Účet ČOV
39 108,84 €
Dotačný účet
20,54 €
Dotačný účet – kamerový systém
16,00 €
Školská jedáleň
478,14 €
SPOLU
339 343,21 €
Sociálny fond
79,50 €
Účet rezervného fondu
243 708,66 €
Účet zábezpeka 8 – bj.
6 749,00 €
Fond opráv 8 – bj.
4 567,97 €
Fond opráv byty v MŠ
124,74 €
Dotačný účet – depozit
5 059,51 €
SPOLU
260 289,38 €
CELKOM
599 632,59 €

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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
155 696,24
88 012,42
243 708,66

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
117,88
2 014,12
892,50
1 160,00
79,50

Fond prevádzky, údrţby a opráv – 8 bj.
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
14

Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- demontáţ starých vodomerov a montáţ nových
vodomerov
- na revízie kotlov
- poistné budova
- oprava svetla v 8 bj. – mzda + odvody
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
4 512,97
1 850,35
1 795,35
758,84
684,00
314,56
37,95
4 567,97

Fond prevádzky, údrţby a opráv – byty v MŠ
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- sieťky proti hmyzu byt č. 1
- na revízie kotlov
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
121,83
327,91
325,00
130,00
195,00
124,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný 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
3 615 864,21
4 122 239,31
3 324 398,18
3 515 782,14
2 387,80
3 164 971,86
157 038,52
288 773,61

2 034,04
3 356 709,58
157 038,52
604 717,67

381,33
0,00
226,32
18 013,36
270 152,60
0,00
0,00
2 692,42

507,60
0,00
0,00
4 640,74
599 569,33
0,00
0,00
1 739,50
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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
3 615 864,21
4 122 239,31
2 451 717,99
2 997 483,97
0,00
0,00
2 451 717,99
319 893,31

0,00
0,00
2 997 483,97
295 924,68

1 998,50
3 515,86
240 042,92
47 568,03
26 768,00
844 252,91

3 342,00
4 615,12
225 681,83
43 761,73
18 524,00
828 830,66

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 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom (ŠFRB)
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

7 879,08
12 541,00
8 111,86
1 877,75
4 615,12
18 524,00
227 022,77
15 353,10
295 924,68

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 879,08
12 541,00
8 111,86
1 877,75
4 615,12
18 524,00
227 022,77
15 353,10
295 924,68

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

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ
ŠFRB Bratislava
SLSP Bratislava

Účel
Výstavba
nájomného domu
Refinancovanie
starého úveru

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

278 069

8 384,50

2 348,06

227 022,77

r. 2041

51 500

8 244,00

428,58

18 524,00

r. 2020

Rok

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

786 181,01
786 181,01
786 181,01
18 524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 022,79
0,00
0,00
245 546,79
227 022,79
227 022,79
0,00
0,00
0,00
227 022,79
18 524,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

18 524,00

785 181,01

2,36 %

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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016
Spolu upravené beţné 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

785 181,01
785 181,01
785 181,01
93 379,85
93 379,85
0,00
0,00
730,28
691 070,88
691 070,88

8 244,00
8 384,50

428,58
2 348,06

19 405,14

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

19 405,14

691 070,88

2,81 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. 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 s VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií a darov
z rozpočtu Obce Ţakovce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rímskokatolícka cirkev Ţakovce – beţné výdavky
na lyţiarsky výlet a letný tábor
Gréckokatolícka cirkev Ţakovce – beţné výdavky
– rekonštrukcia fasády gréckokatolíckeho chrámu
Narodenia presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka cirkev Ţakovce – beţné výdavky
– rekonštrukcia fasády gréckokatolíckeho chrámu
Narodenia presvätej Bohorodičky
Mesto Stará Ľubovňa – beţné výdavky –
záujmová činnosť v CVČ Štará Ľubovňa
Rímskokatolícka cirkev Ţakovce – beţné výdavky
na opravu rímsko-katolíckeho kostola svätého
Mikuláša – výmena vchodových dverí,
vnútorných dverí a dverí do zvonice a sakristie

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 500,00

1 191,71

308,29

5 000,00

5 000,00

-

5 000,00

5 000,00

-

39,00

39,00

-

4 800,00

4 800,00

-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2007
o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu Obce Ţakovce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

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
zaloţeným 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo
dopravy
výstavby a reg.
rozvoja SR
Okresný úrad
ŢP
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad
Okresný úrad
UPSVaR
UPSVaR
Dobrovoľná
poţiarna
ochrana SR

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Agenda pozemných komunikácií - BV

37,67

37,67

0,00

Agenda ţivotného prostredia - BV

81,49

81,49

0,00

27,00
520,00
812,00
816,00
9 224,00
72 277,00
664,40
1 525,44
249,00
47,04
287,76
19,60
54,40
2 737,05
3 000,00

26,40
520,00
812,00
816,00
9 224,00
67 661,88
556,32
1 452,00
249,00
47,04
287,76
19,60
54,40
2 737,05
3 000,00

0,60
0,00
0,00
108,00
0,00
4 615,12
108,08
73,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Školstvo – učebnice prvouky - BV
Školstvo – ţiaci zo soc. znevýhod. prostr.- BV
Školstvo – vzdelávacie poukazy - BV
Školstvo – 5 ročné deti MŠ - BV
Školstvo – asistenti učiteľa - BV
Školstvo – normatív - BV
Voľby do VÚC - BV
Dieťa v HN – strava - BV
Dieťa v HN – školské potreby - BV
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Evidencia obyvateľov - BV
Register adries - BV
Cesta na trh práce - BV
Šanca na zamestnanie - BV
DHZO – materiálno – technické vybavenie DHZO

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

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Keţmarok

501,50 €

Mesto Keţmarok

487,00 €

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

501,50 € Správne poplatky –
stavebný úrad
487,00 € Stavebný úrad transfer

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Prešovský samosprávny kraj

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4Podpora
usporiadania
kultúrnych
podujatí
a edičná
činnosť
Ţakovce sa bavia
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10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 334 249,95 EUR.
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