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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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce Kamenný Most bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016
uznesením č.213/2016
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 27.04.2017 uznesením č. 246/2017
druhá zmena schválená dňa 13.06.2017 uznesením č. 256/2017
tretia zmena schválená dňa 05.09.2017 uznesením č. 266/2017
štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 298/2017.

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

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

338 441,00

393 268,90

338 441,00
0,00
0,00
338 441,00

389 537,08
2 502,00
1 229,82
393 268,73

272 272,00
35 984,00
30 185,00
338 441,00

341 784,24
20 000,00
31 484,49
393 268,90
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
389 537,08

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

399 914,42

102,66 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 389 537,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
399 914,42 EUR, čo predstavuje 102,66 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
389 537,08

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

399 914,42

102,66%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 389 537,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
399 914,42 EUR, čo predstavuje 102,66 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
242 397,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

246 822,82

101,83 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 242 397,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246 822,82 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,83 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68 723,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 73 352,83 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56 984,77 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 16 144,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 223,83
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 73 352,83 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 262,25 EUR, a z toho za predošlé roky 978,75 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 029,92,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 029,92 €, čo je
100,00 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 105,00 € a z toho za predošlé
roky 5,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 141,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 141,00 €, čo je 100,00 %
plnenie.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívania verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a poplatok za hrobové miesta
Z rozpočtovaných 11 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 12 368,36 €, čo
predstavuje 108,49 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad za rok 2017 vo
výške 5 433,73 € a z toho za minulé roky vo výške 3 517,67 €.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
36 572,13

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

42 340,38

103,76 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 36 572,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 36 626,74 EUR, čo
je 100,15 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 154,61 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34 449,34 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 022,79,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 022,79 EUR, čo
je 100,00 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7 120,88

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 420,43

104,21 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 120,88 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 420,43 EUR, čo predstavuje 104,21 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 152,32 EUR bol skutočný príjem vo výške 22 152,32
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1 932,48
346,50
339,60
399,10

Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

1 033,00
341,00
15 207,46

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
SPOLU

1 400,00
98,12
976,50
45,36
33,20
22 152,32

Účel
Na náklady MATRIKY
Na náklady REGOBu
Na náklady REGISTRA ADRIES
Na náklady spojených volieb do
NR SR
MŠ
Dotácia na stravné pre deti v hmot.
Projekty
§54
na
podporu
zamestnávania
Na technické vybavenie DHZO
Životné prostredie
Úsek stavebného poriadku
Dopravné
Na školské potr. pre predškol. v HM

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo vnútra SR

Účel

Predaj pozemku
Kamerový systém
SPOLU

Schválený rozpočet
na rok 2017 po
poslednej zmene
2 502,00
0,00
2 502,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 502,00
10 000,00
12 502,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 502,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
12 502,00 EUR, čo predstavuje 499,68 % plnenie.
Prijaté granty a transfery – KAMEROVÝ SYSTÉM :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 000,00 EUR na
financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Predchádzanie páchania trestnej
činnosti a zvyšovanie prevencie v obci Kamenný Most“ - vytvorenie bezpečnostného
kamerového systému v obci. Prostriedky neboli vyčerpané lebo zmluva bola uzatvorená
13.12.2017 prostriedky boli prevedené na účet dňa 18.12.2017, na základe zmluvy č. 113/MVNR/2017 Čl.II bod.2 príjemca účelovo poskytnuté finančné prostriedky môže použiť najneskôr
do 31.12.2018 na kapitálové výdavky.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 502,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 502,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 229,82

Skutočnosť k 31.12.2017
31 057,83

% plnenia
2 525,40 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 229,82 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 31 057,83 EUR, čo predstavuje 2 525,40 % plnenie.
Príjem z rezervného fondu v sume 28 340 ,00 €:
- v roku 2014 obec prijala bankový úver na vyhotovenie parkovacej plochy pri 7-bj v sume
52 201,72 € na základe uznesenia zastupiteľstva č. 38/2013 zo dňa 20.06.2013.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 290/2017 zo dňa 23.11.2017 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 8 340,00 € splatenie ročnej istiny bankového úveru.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 8 340,00 €.
- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 245/2017 zo dňa 27.04.2017 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 20 000,00 € na kúpu rodinného domu č. 26.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 20 000,00 €.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 117,83€,
- prijaté zábezpeky od nájomcov BJ v sume 1 600,00 €.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
393 268,73

Skutočnosť k 31.12.2017
393 268,73

% čerpania
100,00 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 393 268,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 393 268,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
341 784,24

Skutočnosť k 31.12.2017

341 784,24

% čerpania

100,00 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 341 784,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 341 784,24 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 131 858,79 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
131 858,79 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 48 212,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
48 212,04 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 148 515,95,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
148 515,95 EUR, čo je 100,00 % 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 7 353,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
7 353,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 844,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
5 844,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
20 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
20 000,00

% čerpania
100,00 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kúpa rodinného domu č. 26 za účelom prestavby na obecný dom
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 20 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
31 484,49

Skutočnosť k 31.12.2017
31 484,49

% čerpania
100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 484,49 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 31 484,49 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 184,49 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 30 184,49 EUR, čo predstavuje
100,00 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 300,00 EUR - vrátenie finančnej
zábezpeky nájomcov z bytoviek, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 300,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
399 914,42
341 784,24
58 130,18
12 502,00
20 000,00
-7 498,00
50 632,18
0,00
50 632,18

Príjmové finančné operácie

31 057,83

Výdavkové finančné operácie

31 484,49

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

-426,66
443 474,25
393 268,73
50 205,52
20 845,93
29 359,59

Prebytok rozpočtu v sume 50 632,18 EUR.
Presun do rezervného fondu 29 359,59 EUR.
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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 č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 6 515,93 EUR,
b) prijaté finančné zábezpeky bytov v bytovkách č.557, č.558, č.560 (cudzie zdroje) vo
výške 14 330,00 €,
ktoré je možné použiť 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
2 935,96 EUR.

4. 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
Stav k 01.01.2017
+Prírastky
-Úbytky
Stav k 31.12.2017

Suma v EUR
3 196,38
28 340,00
28 340,00
3 196,38

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 vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a vnútorná smernica o sociálnom fonde
Obce Kamenný Most.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
1 768,68
Prírastky - povinný prídel - 1,25 % OcÚ
979,66
- povinný prídel - 1,25 % MŠ a ŠJ
542,51
Úbytky - závodné stravovanie
2 120,12
KZ k 31.12.2017
1 188,73
Obec tvorila v roku 2017 sociálny fond vo výške 1,25 % vyplatených miezd zamestnancov vo
výške 1 522,17 €. Obec čerpala sociálny fond v celej výške 2 120,12 € na príspevky na
stravovanie.
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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
5 942,99
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
4 273,44
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
3 706,40
KZ k 31.12.2017
6 510,03
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5. 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

KZ k 01.01.2017 v EUR
2 570 185,70
2 440 429,07

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 566 726,20
2 417 956,11

0,00
2 251 345,64
189 083,43
127 377,28

2 228 872,68
189 083,43
147 443,42

88,00
1 176,84
0,00
14 128,85
111 983,59
0,00
0,00
2 379,35

92,00
0,00
0,00
10 914,35
136 437,07
0,00
0,00
1 326,67

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

KZ k 01.01.2017 v EUR
2 570 185,70
1 556 771,19

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 566 726,20
1 574 905,95

4,19
0,00
1 556 767,00
586 851,92

0,00
0,00
1 574 905,95
576 871,43

0,00
0,00
546 575,45
12 399,75
27 876,72
426 562,59

960,00
10 004,50
525 773,21
20 597,00
19 536,72
414 948,82
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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, iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

5 553,93
8 676,73
5 458,14
908,20
10 004,50
19 536,72
525 773,21
960,00
576 871,43

z toho po lehote
splatnosti

5 553,93
8 676,73
5458,14
908,20
10 004,50
19 536,72
546 575,45
960,00
576 871,43

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

Stav úverov k 31.12.2017
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/405/2006. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecných bytoviek 2x6 BJ.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru
a splátky úrokov boli mesačné.
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba
2x6BJ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

432 682,73

13 765,22

2 935,06

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

281 990,48

Rok
splatnosti

r. 2036

Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/400/2011. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky 7BJ. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky
úrokov boli mesačné.
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba 7BJ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

233 928,53

8 079,27

2 253,45

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

217 857,76

Rok
splatnosti

r. 2041

Splátka istiny sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 520 688,327 €. Na
tomto účte je zaúčtovaná finančná zábezpeka od nájomníkov obecných bytoviek vo výške
14 330,00 €, fond údržby a opráv bytoviek v sume 6 515,93 €.
Veriteľ

Prima banka

Účel

Parkovisko pri
7BJ

Výška
poskytnutého
úveru

52 201,72

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

8 340,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

655,76

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

19 536,72

Rok
splatnosti

2028 r.

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na výstavbu parkovacej plochy pri 7 bytovke. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
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Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
376 385,87EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0,00 EUR
Spolu
376 385,87EUR
- z toho 60 %
225 831,52 EUR
- z toho 25 %
94 096,47 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

19 536,72 EUR
499 848,24 EUR
519 384,96 EUR
499 848,24 EUR
19 536,72 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)

19 536,72
376 385,87
5,19 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

30 184,49
376 385,87
8,02 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.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 č. 4/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-1-

M.A.G. občianske združenie
Vydra občianske združenie
FC. Kamenný Most

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

500,00
200,00
1 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

500,00
200,00
1 000,00

0,00
0,00

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015
o poskytovaní dotácií právnickým, fyzickým osobám a podnikateľom.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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11. 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,
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 zriadenú príspevkovú organizácu ani rozpočtovú organizáciu.
Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Na náklady MATRIKY
Na náklady REGOB
Na náklady REGISTRA ADRIES
Na náklady spojených volieb do
NR SR
odbor MŠ

1 932,48
346,50
339,60
399,10

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
1 932,48
346,50
339,60
399,10

1 033,00

1 033,00

Dotácia na stravné pre deti v hmot.

341,00

341,00

Projekty
§54
na
podporu
zamestnávania
Na technické vybavenie DHZO

15 207,46

15 207,46

1 400,00

1 400,00

98,12
976,50
45,36
33,20

98,12
976,50
45,36
33,20

22 152,32

22 152,32

Okresný úrad Nitra,
školstva
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor
Okresný úrad Nitra, odbor
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny
SPOLU

Účel

Životné prostredie
Úsek stavebného poriadku
Dopravné
Na školské potr. pre predškol. v
HM

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

b) Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
404/405/2006. Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo
zmluvy 404/400/2011. Sú to nebankové dlhodobé úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných
bytoviek s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke.
P.č.

1.
2.

Poskytovateľ

ŠFRB
ŠFRB

Výška prijatého
nebankového úveru

Výška zaplatenej
istiny

432 682,73 €
233 928,53 €

Zostatok dlhodobého
záväzku voči ŠFRB
k 31.12.2017

150 692,25 €
49 852,24 €

281 990,48 €
217 857,76 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Regionálne združenie obcí
Združenie obcí Nána, Kamenín,
Kamenný Most
CVČ Štúrovo
Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálne združenie miest a obcí
Južný región
Dolnohronské
rozvojové
partnerstvo

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

20,88
1 350,00

20,88
1 350,00

0,00
0,00

780,75
172,92
136,37

780,75
172,92
136,37

0,00
0,00
0,00

260,75

260,75

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec má zostavenú a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4, ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov.

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.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 29 359,59 EUR.
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