Záverečný účet obce Dolné Zahorany

za rok 2017

Vyvesený: 5.3.2018 – 18.3.2018
Schválený: 23.3.2018

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Záverečný účet obce. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
- obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
- k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,
- k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky
svojho rozpočtu;
- ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
- záverečný účet obce obsahuje najmä :
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,, ktoré
možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z
tohto prebytku vylučujú,
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie
prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových
rokoch,
- o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce,
- prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov,
- schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z
rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,
- pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa
osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení - pred schválením
záverečného účtu obce je záverečný účet zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť),
- prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov :
a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
–
ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov
–
návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
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Záverečný účet Obce Dolné Zahorany za rok 2017
Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017. Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet
obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2016 uznesením č.15/2016.
Rozpočet obce bol zmenený rozpočtovým opatrením uznesením OZ č.14/2017 zo dňa
16.11.2017.
Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2017
Rozpočet v €
59763

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom

47263
12500
59763
z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2017

47263
12500
bol upravený na vyrovnaný rozpočet.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
59763
60636

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

% plnenia
101

Rozpočet na rok 2017
47263

Skutočnosť k 31.12.2017
48136

% plnenia
102

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 35473 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 36181,36 €, čo predstavuje plnenie
na 102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7620 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7826,44 €, čo je
102,7 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5878,44 € , dane zo stavieb
boli vo výške 1600 € a daň za psa 348 €. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľnosti
c) Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 1200 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1184 € čo
je 99 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
650
656,13

% plnenia
100,94

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 0 €, bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 0 €, čo je 0 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby z rozpočtovaných 30 € bol
skutočný príjem 310,06 € čo je 103 % plnenie z toho
- správne poplatky:
Z rozpočtovaných 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 340,50 €, čo je
114 % plnenie.
c) Ostatné nedaňové príjmy
Úroky z vkladov boli 5,57 €.
.
Bežné príjmy – zo ŠR:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
2320
2287,93
Obec prijala nasledovné transfery:
P.č.
Poskytovateľ
1. MF-na stavebný úrad
2. Z rozpočtu VUC
3. Na voľby
4. Ostatné

Suma €
172,05
1200
616,35
298,65

% plnenia
98,62

Účel
Činnosť stav. úradu
VUC
Voľby
Cest.doprava, živ.prostredie, REGOB

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

5) Granty
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016. vo výške 0 € čo predstavuje 0 %
plnenie.V roku 2016 obec získala nasledovný grant :

P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie

investičná akcia

5) Finančné operácie – príjmové:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť

12500

12500

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 12500,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 10000 € čo je čerpanie na
100 %, ide o zostatok prostriedkov z minulých rokov .

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v € :
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
59
51539,54

% plnenia
86%

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2017
47263

% plnenia
84

Skutočnosť k 31.12.2017
39677,74
Rozpočet

Skutočnosť

v€
% plnenia

Výdavky verejnej správy a FO

47263

39677,74

84

Spolu :

47263

39677,74

84

v tom:
Funkčná klasifikácia

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných 11 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 11 573,03 €,
čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a HK obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných 4480 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4166,46 €, čo
je 93 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných 31183 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 32396,37 € čo
je 103,89 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky - cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. Podrobný prehľad
výdavkov obsahuje príslušná časť čerpania rozpočtu.
d) Bežné transfery:
Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 172,05 €
čo predstavuje 86 % čerpanie. Ide o transfer na stavebný úrad.
e) Splácanie úrokov:
Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 0 €
čo je 0 % čerpanie.

2) Finančné operácie - výdavkové :
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť
0

%plnenia
0

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 0 € čo je
čerpanie na 0% .

3) Kapitálové výdavky - výdavkové :
Rozpočet na rok 2016
12500

Skutočnosť
11861,80

%plnenia
95

Z rozpočtovaných 12500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 11861,80 € čo je
čerpanie na 95% . Zahrňa v sebe rekonštrukcie a modernizáciu majetku obce, vybudovanie
nového ihriska a parkoviska.

4. Použitie prebytku - vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2016:
Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je prebytok vo výške 9096,32 €“ zistený
v zmysle ustanovení § 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 je rozdielom celkových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) obce
Dolné Zahorany. Tento ponížený prebytok sa v budúcom období navrhuje rozdeliť
nasledovne: celú čiastku na tvorbu rezervného fondu obce .
Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t.j. rozdiel medzi účt. triedou 5 a účt.
triedou 6) – zisk vo výške „6184,01 €“, ktorú navrhujeme vysporiadať účtovným
zápisom 428/431 na ťarchu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči - štátnemu rozpočtu:

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.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

VUC

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- bežné výdavky,FO
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017
-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

1200

1200

0
0
0
0

Bežný výdavok

-6Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
Názov
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Pohľadávky krátkodobé-DzN
Finančný majetok (P+BÚ)
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

SPOLU

(v €)
AKTÍVA
ZS k 1.1.2017
90933
0
46699
44234
15229
0
0
0
15229
0
0
0
106162

PASÍVA
Názov
ZS k 1.1.2017
Vlastné zdroje krytia majetku z toho:
104860
Fondy účtovnej jednotky
0
Výsledok hospodárenia
104860
Záväzky
z toho:
1301
rezervy
0
Dlhodobé záväzky
0
Krátkodobé záväzky
1301
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
0
Ostatné
0
106162
SPOLU

KZ k 31.12.2017
102992
0
58757
44234
11755
0
0
0
11755
0
0
0
114747

KZ k 31.12.2017
112089
0
112089
2657
480
0
2177
0
0
114747

6. Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2017:
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
–
voči Sociálnej a ZP
626,06 €
–
voči daňovému úradu
162,03 €
–
voči zamestnancom
1007,77 €
–
iné záväzky
0 €

V Dolných Zahoranoch, dňa 05.03.2017
Vypracoval: Krahulcová Agnesa
Predkladá: Krahulcová Agnesa, starostka obce

