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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol zostavený.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016 uznesením číslo 65/b/2016.
Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:
- prvá zmena vykonaná dňa 31. 1. 2017 na základe rozpisu transferov a starostom obce, vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2017
- druhá zmena vykonaná dňa 1. 2. 2017 na základe rozpisu transferov a vzatá na vedomie
uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2017
- tretia zmena schválená dňa 8. 3. 2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2017
- štvrtá zmena vykonaná dňa 30. 3. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č 22/2017
- piata zmena vykonaná dňa 3. 4. 2017 starostom obce a vzatá na vedomie uznesením obecného
zastupiteľstva č. 22/2017
- šiesta zmena vykonaná dňa 18. 5. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2017
- siedma zmena vykonaná dňa 7. 6. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2017
- ôsma zmena vykonaná dňa 24. 6. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2017
- deviata zmena vykonaná dňa 2. 7. 2017 starostom obce a vzatá na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2017
- desiata zmena vykonaná dňa 1. 8. 2017 starostom obce a vzatá na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2017
- jedenásta zmena vykonaná 28. 8. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2017
- dvanásta zmena schválená dňa 13. 9. 2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2017
- trinásta zmena vykonaná dňa 9. 11 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a vzatá
na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva číslo 49/2017
- štrnásta zmena vykonaná dňa 1. 12. 2017 na základe zmien v poskytnutých transferoch a
vzatá na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva číslo 49/2017
- pätnásta zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením obecného zastupiteľstva číslo
50/2017.
Rozpočet obce k 31. 12. 2017

Príjmy celkom
z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy

Schválený
rozpočet
246 616,12
246 616,12
0,--

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
295 627,61
295 432,32
0,-3

finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

0,-246 616,12
246 616,12
0,-0,-0,--

195,29
285 014,76
281 014,76
4 000,-0,-10 612,85

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
295 627,61
290 511, 43
98,26
Z rozpočtovaných celkových príjmov 295 627,61 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
291 511,43 € , čo predstavuje 98,26 % plnenie.
Rozpočtované daňové príjmy vo výške 272 402,98 € boli skutočne naplnené v celkovej výške
269 313,30 €, čo predstavuje plnenie na 98,86 %.
Rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 12 867,66 € boli skutočne naplnené v celkovej výške
10 841,16 €, čo predstavuje plnenie na 84,25 %.
Rozpočtované granty a transfery vo výške 10 161,68 € boli skutočne naplnené v celkovej výške
10 161,68 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
295 432,32
290 316,14
98,26
Z rozpočtovaných bežných príjmov 295 432,32 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
290 316,14 €, čo predstavuje 98,26 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
272 402,98
269 313,30
98,86
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v celkovej sume 211 100,-- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 210 951,49 €, čo predstavuje
plnenie na 99,92 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 210,69 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30 149,66 €, čo predstavuje plnenie na 93,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 403,80 €, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 17 745,86 € a príjmy dane z bytov a nebytových priestorov boli
v sume 101,72 € za bežný rok 2017. V rozpočtovom roku 2017 bolo zinkasovaných naviac
9 899,01 € za nedoplatky na dani z nehnuteľností z minulých rokov. K 31.12.2017 obec eviduje
celkom pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume 2 681,96 €.
Daň za psa rozpočtovaná vo výške 994,50 € a skutočný príjem bol 974,50 €, čo predstavuje
plnenie na 97,98 %. Obec neeviduje pohľadávky na dani za psov.
Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná vo výške 260,-- € a skutočný príjem bol
170,-- €, čo predstavuje plnenie na 65,38 %.
Daň za nevýherné hracie prístroje nebola rozpočtovaná.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaný vo výške 17 216,13 €
vrátane nedoplatkov minulých rokov a skutočný príjem bol 17 066,92 €, čo je plnenie na 99,13
%. Z tohto celkového príjmu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad čiastka vo
výške 650,20 € predstavuje uhradené nedoplatky dlžníkov z minulých rokov.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
12 429,59

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 403,09

83,96

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 497,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 475,21 €, čo je 95,57 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a pozemkov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 2 070,-- € správnych poplatkov bol skutočný príjem k 31.12.2017 v celkovej
sume 2 064,-- €, čo je 99,71 % plnenie. Rozpočtovaný príjem z Recyklačného fondu vo výške
114,-- € bol naplnený na 100,00 % t. j. 114,-- €. Poplatky za relácie v miestnom rozhlase rozpočtované vo výške 130,-- € boli naplnené v sume 76,-- €, čo je 58,46 % plnenie. Opatrovateľské
príspevky rozpočtované v sume 674,-- € boli naplnené v sume 671,-- €, čo je 99,55 % plnenie.
Príspevky rodičov na MŠ rozpočtované v sume 1262,-- € boli naplnené na 99,96 % t. j. vo výške 1 261,50 €. Príjem zo stravného včetne stravného ŠJ rozpočtovaný v sume 5 630,45 € bol
naplnený v sume 4 953,45 €, čo je 87,97 % plnenie. Rozpočtované poplatky za znečisťovanie
ovzdušia vrátane nedoplatkov z roku 2016 v sume 1 932,-- € boli naplnené v sume 618,-- €, čo je
plnenie 31,98 %. Rozpočtované úroky z účtov vo výške 30,-- € neboli naplnené, nakoľko obec
neprijala žiadne úroky z účtov.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
438,07
438,07
100,00
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 438,07 €, bol skutočný príjem vo výške 438,07 €,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratky z minulých rokov –
- preplatok zdravotného poistenia
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 161,68 € bol skutočný príjem vo výške 10 161,68 €,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie a grantu
Suma
Účel
v€
RAVEN, a. s. Považská Bystrica
300,-Grant na Deň detí
Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín
500,-Na hasičskú súťaž pre DHZ Tŕstie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PovažHmotná núdza pre občianku obce
ská Bystrica
10,10
(bezdomovkyňa)
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
1 360,-- Na výchovno-vzdelávací proces
Okresný úrad Považská Bystrica
1 136,60 Voľby do VÚC
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
4 400,-- Požiarnicky materiál a pomôcky
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
1 932,48 Na matričnú činnosť
Okresný úrad Považská Bystrica
265,98 Hlásenie pobytu občanov
Okresný úrad Trenčín
75,32
Ochrana životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
181,20 Register adries
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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2. Kapitálové príjmy:
Obec nerozpočtovala kapitálové príjmy - príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného
majetku, predaja kapitálových aktív a pozemkov.
3. Príjmové finančné operácie:
Obec rozpočtovala príjmové finančné operácie – iba príjem zostatku finančných prostriedkov
z účtu školskej jedálne vo výške 195,29 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2017
%
po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2017
čerpania
285 014,76
210 993,67
74,02
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 285 014,76 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 210 993,67 €, čo predstavuje 74,02 % čerpanie.
Rozpočtované bežné výdavky vo výške 281 014,76 € boli skutočne čerpané v celkovej výške
210 125,50 €, čo predstavuje čerpanie na 74,77 %.
Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 4 000,-- € boli skutočne čerpané v celkovej výške
868,17 €, čo predstavuje 21,70 %.
Finančné výdavkové operácie obec v roku 2017 nerozpočtovala.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok 2017
%
po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2017
čerpania
281 014,76
210 125,50
74,77
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 281 014,76 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
210 125,50 €, čo predstavuje 74,77 % čerpanie.
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 115 410,32 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
101 057,05 €, čo je 87,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky
a pracovníkov materskej školy a zariadenia školského stravovania..
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 42 964,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v celkovej sume
37 087,19 €, čo je 86,32 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 108 512,14 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
64 501,20 €, čo je 59,44 % 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 14 128,10 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 480,06
€, čo predstavuje 52,94 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – obec neeviduje.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2017
po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
4 000,-868,17
21,70
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 000,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v celkovej sume 868,17 €, čo predstavuje 21,70 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálovými položkami sú prípravná a projektové dokumentácia pripravovanej novej miestnej
lominikácie v lokalite „Drieňová“ vo výške 1 500,-- €, kde však nebolo čerpanie a rozšírenie
oplotenia cintorína v Tŕstí, ktoré bolo rozpočtované vo výške 2 500,-- € a skutočné čerpanie je
vo výške 868,17 €, čo predstavuje čerpanie na 34,72 %.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2017
po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2017
0,-0,-Obec nerozpočtovala výdavkové finančné operácie.

% čerpania
0,00

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

4. Prebytok 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
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 €
290 316,14
210 125,50
80 190,64
0,00
868,17
- 868,17
79 322,47
0,00
79 322,47
195,29
0,00

195,29
290 511,43
210 933,67
79 517,76
181,84
79 335,92

Prebytok rozpočtu v sume 79 335,92 € 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 :
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-

tvorbu rezervného fondu

79 335,92 €.

Obec neeviduje 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 79 335,92 €.

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v €
123 351,83
50 635,63
0,-0,-0,-0,-0,-173 987,46

Peňažný fond
Obec nemá vytvorený peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.
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
Suma v €
ZS k 1.1.2017
310,59
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %
1 263,66
Úbytky - závodné stravovanie
313,96
- ostatné úbytky
1 084,-KZ k 31.12.2017
176,29
Fond prevádzky, údržby a opráv – v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z.
v znení neskorších predpisov obec netvorí. Obec nie je vlastníkom bytových domov.
Fond rozvoja bývania – obec netvorí v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov, nakoľko nevlastní byty, nebytové priestory, domy a pozemky zastavené domami,
ktoré by odpredávala a získané finančné prostriedky bola povinná použiť na obnovu a rozvoj
bytového fondu, prípadne výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKT ÍVA
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 €
1 019 073,07
820 018,16

KZ k 31.12.2017 v €
1 072 854,90
802 438,--

0,-711 729,58
108 288,60
197 625,32

0,-694 149,40
108 288,60
269 292,10

9 236,69
0,-0,-11 372,80
177 015,83
0,-0,-1 429,59

9 280,01
0,-0,-4 913,89
255 098,20
0,-0,-1 124,80

ZS k 1.1.2017 v €
1 019 073,07
829 040,76

KZ k 31.12.2017 v €
1 72 854,90
888 061,60

0,-0,-829 040,76
19 732,55

0,-0,-888 061,6
20 923,71

4 740,84
0,-310,59
14 681,12
0,-170 299,76

6 159,49
0,-176,29
14 587,93
0,-163 869,59

PA S Í V A
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

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v €

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

933,26
6 021,56
4 776,89
1 044,36
0,-0,-0,--

933,26
6 021,56
4 776,89
1 044,36
0,-0,-0,--

0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--
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ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

1 811,86
14 587,93

1 811,86
14 587,93

0,-0,--

Stav úverov k 31.12.2017
Obec nespláca žiadny úver z minulých rokov na základe zmluvy o úvere a ani v roku 2017
neuzatvorila žiadnu zmluvu na prijatie úveru či návratnej finančnej výpomoci.
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 znení neskorších predpisov,
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):
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN1-12 k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2017
Zostatok istiny k 31.12.2017
v €
0,--

Skutočné bežné príjmy
k 31. 12. 2016 v €
281 305,69

Suma v €
281 305,69
0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

§ 17 ods. 6 písm. a)
v%
0,00

b/ Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b):
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN1-12 k 31.12.2016
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- grant z Recyklačného fondu
- dotácia z ÚPSV a R na VPP (Európsky sociálny fond)
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31. 12. 2016

Suma v €
281 305,69
2 254,69
9 160,94
883,-1 422,57
13 721,20
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Spolu upravené bežné príjmy
- z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN1-12 k 31. 12. 2017
- 821004 – z bankových úverov krátkodobých
- 821005 – z bankových úverov dlhodobých
- 821006 – z ostatných úverov,pôžičiek a návr.fin.výpomocí krátkodobých
- 821007 – z ostatných úverov,pôžičiek a návr.fin.výpomocí dlhodobých
- 821009 – z dodávateľských úverov
- 651002 – úroky splácané banke a pobočke zahraničnej banky
- 651003 – úroky splácané subjektu verejnej správy
- 651004 – úroky splácané ostatným veriteľom
- 652.... – úroky splácané do zahraničia
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2017
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov k 31.12.2017 v €
0,--

Skutočné bežné príjmy
k 31. 12. 2016 v €
267 584,49

267 584,49
0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-§ 17 ods. 6
písm. a) v %
0,00

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Telovýchovná jednota „Mier“ Tŕstie
bežné výdavky
500,-500,-0,-Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Žilina
– pre ZŠ sv. Augustína P. Bystrica - CVČ
120,-120,-0,-bežné výdavky
Rodičovské združenie pri ZŠ Š. Závodníka
Pružina – plavecký výcvik žiakov – bež.výdavky
150,-150,-0,-K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 a
boli použité na určený účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.
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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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Netýka sa obce, obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Netýka sa obce, obec nie je zriaďovateľom právnických osôb – príspevkových organizácií.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Netýka sa obce, obec nie je zriaďovateľom právnických osôb.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-1-

MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
Dobrovoľ.pož.ochrana
ÚPSVaR Pov.Bystrica
Okres.úrad P.Bystrica
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
c)

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Matričná činnosť
Regist.obyv.a hlásenie pobytu
Register adries
Požiar.materiál a pomôcky
Hmotná núdza
Voľby do VÚC
Na výchovu a vzdelávanie
Ochrana život.prostredia

1 932,48
265,98
181,20
4 400,-10,10
1 136,60
1 360,-75,32

1 932,48
265,98
181,20
4 400,-10,10
1 136,60
1 360,-75,32

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
-5-

0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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prostriedkov
-2-

prostriedkov
-3-

-4-

Trenčín
500,-500,-0,-Transfer poskytnutý na hasičskú súťaž pre DHZ Tŕstie a tento bol použitý na určený účel.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nezostavuje rozpočet podľa programovej štruktúry na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 78/2015 zo dňa 14. 12. 2015 a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce, schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2015 dňa 14. 12. 2015.

Vypracovala:
Eva Dzurjaníková

Predkladá:
Ján KRIŽAN, starosta obce

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 79 335,92 €.
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