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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 16.12. 2016, uznesením č. 45/2016-

A.  

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena  :  OZ vzalo na vedomie  dňa 26.01.2017 , uznesením č.8/2017 – A 

- druhá zmena : OZ  vzalo na vedomie dňa 26.01.2017 , uznesením č.9/2017 – A 

                       schválená OZ dňa 26.01.2017 , uznesením  č.9/2017 – B 

- tretia zmena:   OZ vzalo na vedomie dňa 08.03. 2017 , uznesením č.19/2017 – A 

- štvrtá zmena:  schválená OZ dňa 08.03.2017 , uznesením č.19/2017 – B 

- piata zmena :  OZ vzalo na vedomie dňa 28.04.2017 , uznesením č.26/2017 – A 

- šiesta zmena:  schválená OZ dňa 28.04.2017, uznesením č.26/2017 – B,C 

- siedma zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 30.06.2017 , uznesením č.38/2017 – A 

- ôsma zmena:   schválená OZ dňa 30.06.2017 , uznesením č.38/2017 – B 

- deviata zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 29.09.2017 , uznesením č.46/2017 – A 

- desiata zmena:   schválená OZ dňa 30.06.2017 , uznesením č.46/2017 – B 

- jedenásta zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 08.12.2017 , uznesením č.64/2017 – A 

- dvanásta zmena:   schválená OZ dňa 08.12. 2017 , uznesením č.64/2017 – B 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 052 162,00 446 351,59 

z toho :   

Beţné príjmy 416 775,00 410 903,23 

Kapitálové príjmy 238 401,00 1 970,34 

Finančné príjmy 387 986,00 24 306,02 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 9 000,00 9 172,00 

Výdavky celkom 1 042 370,00 441 452,93 

z toho :   

Beţné výdavky 185 021,00 207 070,93 

Kapitálové výdavky 628 937,00           14 610,00 

Finančné výdavky 9 792,00 0 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 218 620,00 219 772,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

437 179,59 469 779,12 107 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 437 179,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

469 779,12 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

410 903,23 451 102,05 110% 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 410 903,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

451 102,05 EUR, čo predstavuje  110 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

275 471,88 288 671,67 104,79 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 241 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 252 616,99 EUR, č o predstavuje 

plnenie na 105 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20 750,92 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 525,71 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 11 171,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 53,28 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20 750,92 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

102,20 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2550,30 

EUR. 

 

Daň za psa  434,92 EUR 

Daň za uţívanie verejného priestranstva  222,50 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 613,14 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

11 565,02 12 007,24 106,88 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 11 565,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  12 007,24 EUR, čo 

je 103,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume  
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348,45 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 995,48 EUR, 

z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 361,20 EUR.   

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 496,90 EUR, čo je 

99,79 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

3 625,00 3 629,31 100,12 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 625,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

3 629,31 EUR, čo predstavuje  100,12 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  EUR bol skutočný príjem vo výške 150 709,44 EUR, čo 

predstavuje 120,57% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSV a R Banská Štiavnica 1 164,96 Na stravu detí v hmotnej núdzi 

MV SR, OÚ ZH 265,60 Na školské potreby v hm. núdzi 

ÚPSVaR  Banská Štiavnica 568,30 Na voľby do VÚC 

ÚPSVaR  Banská Štiavnica 4 609,54 Zo ŠR na nezamestn. §50j, §54ŠM 

ÚPSVaR  Banská Štiavnica 6 882,56 Z ESF §54,§50j-  Šanca na zamest. 

2017 

ÚPSVaR  Banská Štiavnica 186,43 Inic.mlad. spolufin. ŠR §54ŠM 

BBSK BB 2 500,00 Z VUC na GF 2017 kroje 

ObÚ BB odbor školstva 2400,00 Zo ŠR na úhradu lyţiar. výcviku 

ObÚ BB odbor školstva 117 311,00 Zo ŠR na úhradu nákladov PK ZŠ 

ObÚ BB odbor školstva 24,00 Zo ŠR- pre ZŠ príspevok na učebnice 

ObÚ BB odbor školstva  

 1 088,00 

Zo ŠR na úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie MŠ 

ObÚ BB odbor školstva  

1 401,00 

Zo ŠR na úhradu nákladov na 

vzdelávacie poukazy 

ObÚ BB odbor školstva   

MV SR sekcia VS 173,00 Zo ŠR na úhradu nákladov na SZP 

MV SR, Centrum podpory BB 286,77 Zo ŠR na úhradu nákladov na 

REGOB 

MDVa RR  

SR BA 

81,20 Zo ŠR na úhradu nákladov na ŢP 

MDVa RR  

SR BA 

37,54 Zo ŠR na úhradu nákladov na  

CD a PK 

MDV SR sekcia RaF 808,17 Zo ŠR na úhradu nákladov na SÚ 

MV SR, Centrum podpory BB 282,00 Zo ŠR na úhradu nákladov na REG 

adries 

Precon, Coop Jednota 650,02 Dar pre obec 

DPO SR 3 000,00 Dar pre obec –DPO SR 

SPOLU 150 709,44  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 970,34 1 970,34 100 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po poslednej zmene 1970,34 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 1970,34 EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je -. % 

plnenie.  

Príjem z predaja bol vo výške   0  EUR . 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  1970,34 EUR, čo 

predstavuje 394,07 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

24 602,02 16 706,73 69 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 24 602,02 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 16 706,73 . EUR, čo predstavuje  69  % plnenie.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

9 172,00                   23 480,96                256,01 

 

Z rozpočtovaných beţných  príjmov 9 172,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

23 480,96 EUR, čo predstavuje  256,01 % plnenie.  

 

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                   23 480,96 EUR 

 

Kapitálové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0                   0                - 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

441 452,93 453 954,78 102,83 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 441 452,93. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 453 954,78 EUR, čo predstavuje  102,83.% čerpanie.  

 

1. Beţné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

426 842,93 429 507,12                100,62 % 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 426 842,93 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 429 507,12 EUR, čo predstavuje  100,62 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 62 577,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 

80 903,01 EUR, čo je 129,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, 

opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 21 035,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

26 713,87 EUR, čo je  126,99 % čerpanie.  

 

Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných výdavkov 107 342,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

89 944,13 EUR, čo je 83,79 % 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 120 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 60 EUR, čo 

predstavuje 50 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo 

predstavuje - % čerpanie.  
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

14 610,00 24 447,66                167% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 610,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 24 447,66 EUR, čo predstavuje  167  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Projektová dokumentácia – Kamerový systém 

Z rozpočtovaných  400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 400,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia Rígol - Blatina. 

Z rozpočtovaných  9 161,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 248,66 EUR, 

čo predstavuje 90 % čerpanie.  

c) Projektová dokumentácia – Prestavba bývalej MŠ na bytový dom 

Z rozpočtovaných  13 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 800,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Nákup  DHM - Traktorovej kosačky  

Z rozpočtovaných  1999,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1999,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0                   0 - 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií. 0 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo predstavuje  - % čerpanie.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

219 772,00                   234 188,51          106,56%       

 

Z rozpočtovaných beţných  výdavkov 219 772,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 234 188,51 EUR, čo predstavuje  106,56 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          234 188,51 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Beţné  príjmy spolu 460 273,74 

z toho : beţné príjmy obce  451 102,05 

             beţné príjmy RO 9 171,69   

Beţné výdavky spolu 415 057,56 

z toho : beţné výdavky  obce  195 318,61 

             beţné výdavky  RO 219 738,95 

Bežný rozpočet +45 216,18 

Kapitálové  príjmy spolu 1 970,34 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1970,34 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 24 447,66 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  24 447,66 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 22 477,32 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 22 738,86 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Príjmové finančné operácie  16 706,73 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií                                             16 706,73 
PRÍJMY SPOLU   460 273,74 

VÝDAVKY SPOLU 415 057,56 

Hospodárenie obce  + 45 216,18 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce + 39 445,59 

  

Prebytok rozpočtu v sume  +39 445,59 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 0,00 EUR  navrhujeme pouţiť na:  

- tvorbu rezervného fondu 10 % z upraveného prebytku                    3 944,56  EUR  

         -     tvorbu rezervného fondu                                                                 35 501,03  EUR 

     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  0,00 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume   0,00  EUR, 
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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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

39 445,59 EUR.  

 

 

5. Tvorba a pouţitie 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 88 640,79 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

+41 593,62  

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.26/2017-C     zo dňa 28.04.2017 

obstaranie 

  - uznesenie č.26/2017- B  zo dňa 28.04.2017 

obstaranie 15.05.2017   

- uznesenie č.37/2017         zo dňa 30.06.2017 

obstaranie  

 

 

400,00 

 

 

1 999,00 

 

13 800,00 

      

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017 114  035,41      

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017   462,81 

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %                                                402,96 

               - povinný prídel -          %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     774,67 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2017 834,52 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 1 551 879,99 1 542 904,97 

Neobeţný majetok spolu 1 403 429,80 1 372 034,23 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok         0         0 
Dlhodobý hmotný majetok 1 196 981,80 1 165 586,23 
Dlhodobý finančný majetok    206 448,00    206 448,00 

Obeţný majetok spolu 147 390,41 170 378,83 
z toho :   
Zásoby 2 271,20    3 073,13    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 571,69 4 153,17    
Dlhodobé pohľadávky      0 447,19 
Krátkodobé pohľadávky  10 257,57  8 054,93  
Finančné účty  128 289,95  154 650,41 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.      0      0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.      0      0 

Časové rozlíšenie  1 059,78    491,91     

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 551 879,99 1 542 904,97 

Vlastné imanie  1 238 329,84 1255 375,40 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely           0          0 
Fondy          0          0 
Výsledok hospodárenia  1 200 349,27 1 239 503,56 

Záväzky 13 197,43      10 215,16 
z toho : 1 137,00 0,00 
Rezervy            603,00        1 137,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 306,02           0,00 
Dlhodobé záväzky            485,24           571,59 
Krátkodobé záväzky         8 286,90       12 625,84 
Bankové úvery a výpomoci        0           0 

Časové rozlíšenie 303 334,99   274 332,14      

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Stav záväzkov k 31.12.2017    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2016 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 4 603,42 4 603,42 - 

- zamestnancom 4 488,49 4 488,49 - 

- poisťovniam  2 903,71 2 249,29 - 
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- daňovému úradu 630,22 630,22 - 

- štátnemu rozpočtu 0 0 - 

- bankám 0 0 - 

- štátnym fondom 0 0 - 

- ostatné záväzky 0 0 - 

Záväzky spolu k 31.12.2017 12 625,84 12 625,84 - 

 

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 

 

  0    r. 2020 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu novú Zmluvu o úvere . K 31.12.2017 Obec Malá Lehota 

nevykazuje ţiaden dlh z návratných zdrojov financovania. 

 

 

8. Údaje o hospodárení 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 OZ FK Malá Lehota v súlade s VZN č.2/2013 o dotáciách, 

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 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OZ FK M. Lehota – športová činnosť 3 000,00 3 000,00 0 

 

k 31.12 2017 boli vyúčtované všetky dotácie v súlade s VZN č.2/2013 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Malá Lehota v roku 2017 nevykonávala  podnikateľku činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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, 
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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 zaloţeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

 

 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Malá Lehota  44 200,00 44 200,00  

 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Malá Lehota    

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec Malá Lehota nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

 

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám: 

 

Obec Malá Lehota nemá zaloţenú právnickú osobu. 

  

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdie

l 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

Na stravu detí v hmotnej 

núdzi 

1 164,96  1087,83 77,13 

MV SR, OÚ ZH Na školské potreby v hm. 

núdzi 

265,60 265,60 0,00 

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

Na voľby 568,30 472,07 96,23 

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

Zo ŠR s ESF na nezamestn. 

§50j, §54 

4 609,54 4 609,54 0,00 

ÚPSV a R Z ŠR §54-  Šanca na 6 882,56 6 882,56 0,00 
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Banská Štiavnica zamest. 2017 

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

IM ESF spolufin. ŠR § 54 

ŠNZ 2017 

186,43 186,43 0,00 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na lyţiarsky výcvik 

2400,00 2400,00 0,00 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

PK ZŠ 

117 311.00 117 311,00 0,00 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR- pre ZŠ príspevok na 

učebnice 

24,00 24,00 0,00 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie 

MŠ 

 

1088,00 

 

1088,00 
0,00 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na vzdelávacie poukazy 

 

1401,00 

 

1401,00 
0,00 

MV SR sekcia 

VS 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na SZP 
520,00 520,00 0,00 

MV SR, Centrum 

podpory BB 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na REGOB 
286,77 286,77 0,00 

MDVa RR  

SR BA 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na ŢP 

81,20 81,20 0,00 

MDVa RR  

SR BA 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na  

CD a PK 

37,54 37,54 0,00 

MV SR sekcia 

VS 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na SÚ 
808,07 808,07 0,00 

MV SR, 

Centrum 

podpory BB 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na REG adries 
282,00 282,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BBSK BB Z VÚC Gajdošské 

fašiangy – nákup 

panských krojov 

 

2 500,00  

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Malá Lehota v roku 2017 neuplatňovala programový rozpočet.  
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za 

rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške   

EUR. 


