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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.140
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 30.03.2017 rozpočtovým opatrením č.1/2017
- druhá zmena schválená dňa 12.06.2017 uznesením č. 169
- tretia zmena schválená dňa 26.05.2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 06.10.2017 uznesením č.173
- piata zmena schválená dňa 10.11.2017 rozpočtovým opatrením č.5/2017
- šiesta zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 187

Rozpočet obce k 31.12.2017

147245,28

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
190069,59

143142,00
0,00
4103,28
147245,28

172986,31
0,00
17083,28
190069,59

132142,00
11000,00
4103,28

161986,31
23980,00
4103,28

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
190069,59

Skutočnosť k 31.12.2017
181748,90

% plnenia
95,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 190069,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
181748,90 EUR, čo predstavuje 95,62 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
172986,31

Skutočnosť k 31.12.2017
174653,36

% plnenia
100,96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 172986,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
174653,36 EUR, čo predstavuje 100,96 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
131387,19

Skutočnosť k 31.12.2017
136353,10

% plnenia
103,78

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 117761,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 120073,59 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,96 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11901,27 EUR, čo je
126,61 % plnenie. Z toho, príjmy dane z pozemkov boli v sume 10223,30 EUR a dane zo stavieb
boli v sume 1677,97 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1353,49 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 273,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 280,00 EUR, čo je
102,56 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3953,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4098,24 EUR, čo je
103,67 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky za Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v sume 80,73 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
18545,33

Skutočnosť k 31.12.2017
15348,78

% plnenia
82,76

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11608,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12639,64 EUR, čo je
108,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu zo sociálnych bytov v sume
6320,00 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 70,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 993,96 EUR a príjmy z fondu opráv v sume 945,00 EUR, platby
za stravné a režijné náklady v sume 4310,680EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6937,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2709,14 EUR, čo je
39,05 % plnenie. Medzi administratívne poplatky boli rozpočtované príjmy z ostatných poplatkov,
ostatné služby, školné ...
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
3027,42

Skutočnosť k 31.12.2017
2972,16

% plnenia
98,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3027,42 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2972,16 EUR, čo predstavuje 98,17 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z preplatkov z ročného
zúčtovania zo zdravotnými poisťovňami a úroky z vkladov .
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3696,37
EUR, čo predstavuje 98,73 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad B. Bystrica –
odbor školstva
UPSVaR Veľký Krtíš

EUR bol skutočný príjem vo výške 3649,32

Suma
Účel
v EUR
870,00 Nenormatívne fin. prostriedky pre
5 ročné deti MŠ
152,95 Dotácia na podporu výchovy k plneniu šk.
povinností a na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
126,72 Fin. prostriedky na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov SR
197,20 Finančné prostriedky na úseku registra adries

MV SR sekcia verejnej správy –
Bratislava
MV SR sekcia verejnej správy –
Bratislava
MV SR sekcia verejnej správy –
712,45 Výdavky spojené s prípravou, vykonaním
Bratislava
volieb do VUC 2017
Okresný úrad Veľký Krtíš
90,00 Refundácia mzdy skladníka CO
TBT z rozpočtu VUC
1500,00 Fin. prostriedky na oslavy Dňa obce
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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Prijaté transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe
Poskytovateľ dotácie
Recyklačný fond, Bratislava

Suma
v EUR
30,00

Nezisková organizácia - PO

300,00

Účel
TBT od ostatných subjektov- za
vyseparované zložky komunálneho odpadu
Transfer na oslavy Dňa obce

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
00,00

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
17083,28

Skutočnosť k 31.12.2017
7095,54

% plnenia
41,53

Z rozpočtovaných finančných príjmov 17083,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
7095,54 EUR, čo predstavuje 41,53 % plnenie.
Finančné prostriedky v sume 4103,28 EUR boli zapojené do rozpočtu z rezervného fondu ,
na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 na splácanie úveru , ktorý bol poskytnutý na
spolufinancovanie výstavby sociálnych bytov.
Finančné prostriedky v sume 12980,00 EUR boli schválené OZ na základe uznesenia č.169 zo dňa
12.06.2017 na spolufinancovanie projektu : „ Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci
Bátorová“. Z uvedenej sumy bolo skutočné čerpanie 2674,00 EUR, čo predstavuje 20,60 % plnenia.
Z dôvodu vyrovnania rozpočtu, boli do príjmu zapojené nevyčerpané prostriedky
z predchádzajúceho roka v sume 318,26 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
190069,59

Skutočnosť k 31.12.2017
155389,44

% čerpania
81,75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 190069,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 155389,44 EUR, čo predstavuje 81,75 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
161986,31

Skutočnosť k 31.12.2017
148323,85

% čerpania
91,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 161986,31 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 148323,85 EUR, čo predstavuje 91,57 % čerpanie.

k 31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 54500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 54000,08EUR, čo
je 99,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ, materskej školy a školskej
jedálne.
Poistné, príspevok do poisťovní a do doplnkových dôchodkových poisťovní .
Z rozpočtovaných 20277,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19883,48 EUR,
čo je 98,06 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 78036,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 67010,30 EUR, čo
je 85,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6327,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5290,46 EUR, čo
predstavuje 83,61 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1285,81 EUR, čo
predstavuje 64,29 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
23980,00

Skutočnosť k 31.12.2017
2962,31

% čerpania
12,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2962,31 EUR, čo predstavuje 12,35 % čerpanie.
Finančné prostriedky v sume 2674,00 EUR boli, na základe uznesenia č.169 zo dňa 12.06.2017 na
spolufinancovanie projektu : „ Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová“.
Finančné prostriedky v sume 288,31 EUR boli čerpané na nákup pozemku, na základe
Rozpočtového opatrenia č. 6/2018 zo dňa 13.12.2018
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
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3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
4103,28

Skutočnosť k 31.12.2017
4103,28

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4103,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 4103,28 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi významné položky finančných výdavkov v sume 4103,28 EUR patrí splácanie istín
z prijatých úverov, ktoré boli prijaté na spolufinancovanie výstavby
"Sociálnych bytov - 4b.j. nižší štandard - Bátorová" a " Výstavba bytového domu - 4bytové
jednotky s nižším štandardom v obci Bátorová".
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/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 – tvorba Fondu opráv
Upravené hospodárenie obce
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174653,36
148323,85
26329,51
0,00
2962,31
-2962,31
23367,20
935,00
22432,20
7095,54
4103,28
2992,26
181748,90
155389,44
26359,46
935,00
25424,46

Obec podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
dosiahla kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce t. j. prebytok rozpočtu
vo výške 23 367,20 EUR .
Zostatok finančných operácií je vo výške 2992,26 EUR.
Nevyčerpané prostriedky z fondu opráv sa po skončení rozpočtového roka pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce vylučujú podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. – čo
predstavuje sumu 935,00 EUR.
Bilancia celkových príjmov a výdavkov bude vo výške 25 424,46 EUR.
Podľa § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec
povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 %
z prebytku rozpočtu zisteného podľa ust. § 16 ods. 6 citovaného predpisu, t.j. po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov, ktoré je možné v súlade s osobitnými predpismi použiť
v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Prebytok rozpočtu v sume 23 367,20 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
23 367,20 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 2 992,26 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 992,26EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
25 424,46 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok ( 2016)
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
5770,09
14651,45
6777,28

-splácanie istín z prijatých úverov, ktoré boli prijaté na spolufinancovanie výstavby
"Sociálnych bytov - 4b.j. nižší štandard - Bátorová" a " Výstavba bytového domu
- 4bytové jednotky s nižším štandardom v obci Bátorová".

4103,28

- na spolufinancovanie projektu : „ Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci
Bátorová“ –uznesenie č.169 zo dňa 12.06.2017

2674,00

KZ k 31.12.2017

13644,26
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica Obce Bátorová
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie zamestnancov MŠ a ŠJ
- čerpanie na stravné kupóny
- vianočný finančný dar
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
356,78
477,02
128,80
88,00
70,00
547,00

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.
a) "Sociálne byty - 4b.j. nižší štandard - Bátorová"
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2508,03
710,00
0,00

3218,03

b) „Bytový dom - 4bytová jednotka s nižším štandardom v obci Bátorová".
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2017
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Suma v EUR
362,50
225,00
0,00

587,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

KZ k 01.01.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

704408,53

706045,80

Neobežný majetok spolu

672590,78

656473,09

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

598844,78

582727,09

Dlhodobý finančný majetok

73746,00

73746,00

Obežný majetok spolu

30783,55

48866,65

399,45

106,52

0,00

0,00

6386,78

4951,56

23997,32

43808,57

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

457,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1034,20

706,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

KZ k 01.01.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

704408,53

706045,80

Vlastné imanie

274134,98

298084,56

13942,40

23949,58

45097,30

38223,13

Rezervy

488,00

498,00

Dlhodobé záväzky

385,84

481,12

Krátkodobé záväzky

10450,28

7574,11

Bankové úvery a výpomoci

33773,18

29669,90

385176,25

369738,11

z toho :
Výsledok

hospodárenia

za

účtovné

obdobie
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
29 669,90
- voči dodávateľom a nevyfakt. dodávky
205,98
- voči štátnemu rozpočtu
0,00
- voči zamestnancom
4183,84
- voči poisťovniam a daňovému úradu
3121,19

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Zhodnotenie stavu bankových úverov :
Poskyto
vateľ
úveru
OTP
Banka

OTP
Banka

účel

Výška
prijatého
Úveru
( EUR)

Spolufinancovanie
výstavby
"Sociálnych
bytov 4b.j. nižší
štandard - Bátorová".
"Výstavba
bytového
domu - 4bytové jednotky
s nižším štandardom v
obci Bátorová".

Výška
úroku
v %

Zabezpe
čenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2017

splatnosť

22732,76

3,90

Bianko
zmenka

2099,90

28.12.2018

38620,00

3,99

Bianko
zmenka

27570,00

28.08.2031

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25
% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

160 742,54
29669,90
29669,90
0,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

29669,90

160742,54

18,46 %

12

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie z MF SR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

160 742,54
2298,05
158 444,49
158 444,49

4 103,28
1 285,81
5 389,09

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

5 389,09

158 444,49

3,40 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej 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 pre TJ Inter Bátorová
Žiadateľ dotácie, účel použitia

Suma
poskytnutých fin.
prostr. v EUR

Suma skutočne
použitých
fin.
prostr, v EUR

2400,00

2400,00

TJ INTER BÁTOROVÁ – bežné výdavky na
účinkovanie v okresnej súťaži vo futbale –
- žiaci

10. Podnikateľská činnosť
Obec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
13

Rozdiel
V EUR

0,00

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 neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s PO.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad B. Bystrica –
odbor školstva
UPSVaR Veľký Krtíš

MV SR sekcia verejnej
správy- Bratislava
MV SR sekcia verejnej
správy- Bratislava
MV SR sekcia verejnej
správy- Bratislava
Okresný úrad Veľký Krtíš

c)

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

Nenormatívne fin. prostriedky pre
5 ročné deti MŠ
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu šk. povinností a na
podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Fin. prostriedky na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Finančné prostriedky na úseku
registra adries
Výdavky spojené s prípravou,
vykonaním volieb do VUC 2017
Refundácia mzdy skladníka CO

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančnýc
h
prostriedk
ov
-4-

Rozdie
l
(stĺ.3 stĺ.4 )

870,00

870,00

0,00

152,95

152,95

0,00

126,72

126,72

0,00

197,20

197,20

0,00

712,45

712,45

0,00

90,00

90,00

0,00

-5-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvoril v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
- bežné výdavky

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v EUR

VUC B. Bystrica

Oslavy Dňa obce

1500,00
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Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v EUR

1500,00

Rozdie
l
(stĺ.3 stĺ.4 )

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Programové rozpočtovanie obce bolo zrušené uznesením č. 1-1/2014 č.4 zo dňa 14.02.2014
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 25 424,46 EUR.
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