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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 prebytkový. 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 15.12.2016 uznesením
č.303/15122016
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 15.06.2017 uznesením č.366/15062017
- druhá zmena schválená dňa 23.11.2017 uznesením č. 406/23112017
- tretia zmena schválená dňa 28.12.2017 uznesením č. 434/28122017

Rozpočet obce k 31.12.2017

996.056,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1,078.342,61

993.646,00
2.000,00
0,00
410,00
987.049,00

1,014.707,42
7.077,04
51.650,51
4.907,64
1,031.029,25

604.644,00
27.000,00

614.652,70
30.100,51

355.405,00
+9.007,00

386.276,04
+47.313,36

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1,078.342,61

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1,082.966,18

100,4

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1,015.865,52

100,5

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1,014.707,42
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a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
653.191,97

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

654.029,61

100,1

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 504.991,97 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 504.991,97 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 122.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 122.741,51 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 104.821,09
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 17.873,10 EUR a príjmy dane z bytov boli v
sume.47,32 EUR.
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1.235,45
907,00
24.153,68

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
36.542,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

36.815,02

100,7

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume.10.920,76 EUR, čo
je 99,3 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.985,36.
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7.520,00 EUR. a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1.415,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12.550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12.543,60 EUR, čo
je 99,9 % plnenie.
Za porušenie predpisov
Z rozpočtovaných 816,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 816,00 EUR, čo je 100
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod. predaja
Z rozpočtovaných 12.176,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12.534,66 EUR, čo
je 102,9 % plnenie.
Za vkladov
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo je - % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5.063,94

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5.065,28

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.063,94 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5.065,28 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 319.909,51 EUR bol skutočný príjem vo výške
319.955,61 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Nitriansky samosprávny kraj
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Spolu:
Úrad práce soc. vecí a rodiny – N.Z.
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva

Suma v EUR
1.932,48
656,04
238,80
284.459,00
185,78
85,88
1.848,84
215,80
1.013,87
1.246,56
1.650,00
3.405,00
2.231,00
1.136,60
110,00
2.700,00
3.743,00
206,10
2.268,10
1.176,22
588.11
1.038,43
3.000,00
1.800,00
2.500,00
520,00
319.955,61
113,50
265,81
400,00
150,00

Účel
Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Register adries
Základná škola – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie
Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby
HNZ – stravovanie
Rodinné prídavky
Základná škola - dopravné
Základná škola – vzdel. poukazy
Pre MŠ
Voľby
Učebnice
Základná škola – lyžiarsky výcvik
ZŠ s VJM – na zvýšenie platov
Dohody §54 a §50j § 52a
Dohoda č. 16/17/054/13/50+
Dohoda č. 16/17/054/143-ŠnZ
Dohoda č. 16/17/054/165-ŠnZ
Dohoda č. 16/17/054/27-ŠnZ
Materiálno-technic. vybav. DHZO
Oberačkové sláv. - prenájom
Základná škola – škola v prírode
Základná škola – SZP
Vrátený transfer HNZ strava
Vrátený transfer na voľby
Vrátený transfer – škola v prírode
ZŠ – lyž.výcvik - vrát.trasnfer

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7.077,04

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7.077,04

100

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 250,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 6.827,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.827,04 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo predstavuje - %
plnenie.
Prijaté granty a transfery - žiadne
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
51.650,51

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

50.967,76

98,7

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 51.650,51 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 50.967,76 EUR, čo predstavuje 98,7% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 366/15062017 zo dňa 15.06.2017 a č. 434/28122017 zo
dňa 28.12.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 26.763,47 EUR. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 26.763,47 EUR. V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 24.204,29 EUR – ZŠ s VJM Strekov
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1.599,06

Skutočnosť k 31.12.2017
5.747,28

% plnenia
359,4

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
682,75 EUR
Školský klub detí
458,00 EUR
ŠJ ZŠ
4.606,53 EUR
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1,031.029,25

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1,014.141,11

98,4

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

610.425,51

99,3

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
614.652,70

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 243.909,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
241.885,15 EUR, čo je 99,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 95.394,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
94.290,62 EUR, čo je 98,8 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 230.918,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
229.986,30 EUR, čo je 99,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 44.429,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
44.263,44 EUR, čo predstavuje 99,6 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo
predstavuje - % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
33.840,51

Skutočnosť k 31.12.2017
33.840,51

% čerpania
100
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia strechy Obecného domu
Z rozpočtovaných 8.075,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8.075,60 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Multilopata na traktor
Z rozpočtovaných 2.023,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.023,20 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) autobusové zastávky
Z rozpočtovaných 7.480,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7.480,44 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
d) Prístrešok pri Obecnom dome
Z rozpočtovaných 4.168,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4.168,44 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
e) Oplotenie pri Obecnom dome
Z rozpočtovaných 2.246,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.246,07 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
f) Látkové žalúzie – Budova MŠ
Z rozpočtovaných 930,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 930,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie
g) INSIGNIA SR
Z rozpočtovaných 471,88 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 471,88 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
382.536,04

Skutočnosť k 31.12.2017
369.875,09

% čerpania
96,7

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
310.568,42 EUR
Školská jedáleň ZŠ
49.212,03 EUR
Školský klub detí
10.094,64 EUR
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3.740,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

3.740,00

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
ŠJ ZŠ – výmena okien

3.740,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1,021.612,80
1,015.865,52
5.747,28

980.300,60
610.425,51
369.875,09

+41.312,20
7.077,04
7.077,04
0,00

33.840,51
30.100,51
3.740,00

-26.763,47
14.548,73
0,00
14.548,73
54.276,34
0,00

+54.276,34
1.082.966,18
1,014.141,11
+68.825,07
-12.644,63
+56.180,44
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Prebytok rozpočtu v sume 68.825,07 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 12.644,63 EUR
Zostatok FP ZŠ – na bežné výdavky 11.922,18 EUR
Zostatok FP ZŠ – dopravné
202,45 EUR
Zostatok FP ZŠ – pre deti zo SZP
520,00 EUR
_________________
Spolu:
12.644,63 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu FP v výške
56.180,44 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
8.930,62
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
59.701,82
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0,00
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 366/15062017
6.940,66
- uznesenie č. 434/28122017
19.822,81
Vidˇ. Príloha
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017
41.868,97
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1

Suma v EUR
%

165,91
2,531,92

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

1.484,96
0,00
0,00
0,00
1.212,87
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
2,737.959,11
2,693.153,85
2,378.264,92
2,318.761,02

1,948.520,80
429.744,12
357.865,79

1,889.016,90
429.744,12
370.171,26

264,22
96.971,33
1.949,31
40.269,06
218.411,87

264,22
92.794,58
1.949,31
42.561,33
232.601,82

1.828,40

4.221,57

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
2,737.959,11
2,693.153,85
2,151.696,23
2,169.174,98

2,151.696,23
66.129,91

2,169.174,98
57.748,81

600,00
24.204,29
131,52
41.194,10

700,00
12.644,63
862,00
43.542,18

520.132,97

466.230,06

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

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

10.802,81
17.755,57
12.321,37
2.368,35
12.644,63
0,00
0,00
1.856,08
57.748,81

z toho v lehote
splatnosti

2.039,28
17.755.57
12.321,37
2.368,35
12.644,63
0,00
0,00
1.856,08
48.985,28

z toho po lehote
splatnosti

8.763,53

8.763,53

11

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Žiadne

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 so VZN č. 1/2010 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - na bežné výdavky
Strekovin – bežné -Strekovský festival vína
Stolnotenis. klub Strekov – na bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
Zväz skautov
Kynologický klub Strekov – na BV
Csemadok ZO – bežné -Folklórny festival
Csemadok citarová skupina
Na CVČ
Rímskokatolícky farský úrad
COMPASS
Cesta Sv.Františka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

7.000,00
10.000,00
2.770,00
2.500,00
2.000,00
500,00
2.800,00
464,07
60,00
3.500,00
600,00
300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7.000,00
10.000,00
2.770,00
2.500,00
2.000,00
500,00
2.800,00
464,07
60,00
3.500,00
600,00
300,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,.00
0,00
0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2010
o dotáciách.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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
Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s VJM Strekov - ŠKD
ZŠ s VJM Strekov– ŠJ ZŠ
Spolu:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

10.823,00
58.009,73
68.832,73

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

10.094,64
49.020,39
59.115,03

728,36
8.989,34
9.717,70

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s VJM Strekov – Bežné
výdavky
ZŠ s VJM Strekov - Vzdel.
poukazy
ZŠ s VJM Strekov- dopravné
ZŠ s VJM Strekov - SZP
ZŠ s VHM Strekov – lyž .kurz
ZŠ s VJM Strekov– na učebnice
ZŠ s VJM Strekov-škola v
prírode
ZŠ s VJM Strekov – RZZP
Spolu:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

302.355,18

290.433,00

11.922,18

3.405,00

3.405,00

0,00

1.650,00
520,00
2.550,00
110,00
2.500,00

1.447,55
0,00
2.550,00
110,00
2,500,00

202,45
520,00
0,00
0,00
0,00

682,75
313.772,93

682,75
301.128,30

0,00
12.644,63

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.

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-

Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Základná škola – bežné výdavky

1.932,48
656,04
288.202,00

1.932,48
656,04
276.279,82

Starostlivosť o životné prostredie

185,78

185,78

0,00

85,88

85,88

0,00

1.848,84

1,848,84

0,00

215,80

215,80

0,00

900,37

0,00

Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby
HNZ – stravovanie

1.013,87

0,00
0,00
11.922,18

113,50 vrát.do
31.12.2016
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Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

Rodinné prídavky

1.246,56

1.246,56

0,00

Základná škola - dopravné

1.650,00

1.447,55

202,45

Základná škola – vzdel. poukazy

3.405,00

3,405,00

0,00

Pre MŠ

2.231,00

2.231,00

0,00

Voľby

1.136,60

870,79

0,00

vrát. 265,81 do
31.12.17
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva

Učebnice

Ministerstvo vnútra
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva

Register adries
Dohoda č. 16/17/054/13/50+

238,80
2.268,10

238,80
2.268,10

0,00
0,00

Dohoda č. 16/17/054/143 –ŠnZ

1.176,22

1.176,22

0,00

588,11

588,11

0,00

Dohoda č. 16/17/054/27-ŠnZ

1.038,43

1.038,43

0,00

Materiálno-technické vybavenie
DHZO
ZŠ – škola v prírode

3.000,00

3.000,00

0,00

2.100,00

0,00

Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
SPOLU:

ZŠ – pre deti zo SZP

520,00

0,00

Dohoda č.§ 54 § 50j§52a

206,10

206,10

318.155,61

305,510,98

110,00

Základná škola – lyžiarsky výcvik

2.700,00

110,00

0,00

2.550,00

0,00

vrát.150,00
do31.12.2017

Dohoda č. 16/17/054/165-ŠnZ

2.500,00

vrát. 400,00 do
31.12.17

520,00
0,00
12.644,63

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

Obec Rúbaň na SpOcÚ
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

2.173,90
2.173,90

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2.173,90
2.173,90

0,00
0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Nitriansky samos. krajprenájom
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce – bez programového rozpočtu
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 56.180,44 EUR.
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