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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Záverečný účet obce Šarovce za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004
Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Obec Šarovce hospodárila v roku 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného
a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený dňa 12.12.2016
uznesením obecného zastupiteľstva.
Záverečný účet bol zostavený na základe údajov z účtovníctva obce, rozpočtovej organizácie ,
príspevkovej organizácie a prílohu k návrhu záverečného účtu tvorí :
a/ Súvaha , Výkaz Ziskov a strát k 31.12.2017
b/ Výkaz o plnení rozpočtu FIN 1-12 zostavený k 31.12.2017
c/ FIN 1-12 sumárna zostava k 31.12.2017
d/ Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa § 10 odsek 7 a odsek 3 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet na rok 2017 zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako
prebytkový, finančný prebytok bol rozpočtovaný na kapitálové výdavky.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa §
14 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č. 14/3/2016
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 12.06.2017
- druhá zmena schválená dňa 1.9.2017
- tretia zmena schválená dňa 8.9.2017
- štvrtá zmena schválená dňa 25.9.2017
- piata zmena schválená dňa 29.9.2017
- šiesta zmena schválená dňa 30.9.2017
- siedma zmena schválená dňa 1.10.2017
- ôsma zmena schválená dňoch od 9.12.-31.12.2017
Všetky rozpočtové opatrenia sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení.
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Schválený rozpočet obce k 31.12.2017 vrátane RO ( Základná škola – Alapiskola és óvoda)

1 086 363

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 172 533,76

1 035 466
50 897
0

1 140 887,76
10 000
21 646

1 135 363

1 248 666,24

496 528
129 577
13 000
496 258

579 168,43
97 002
13 000
559 495,81

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočtovými opatreniami sa upravoval schválený rozpočet zvýšením v oblasti príjmov aj
výdavkov v nadväznosti na zmeny v dotáciách na prenesené kompetencie hlavné na úseku
školstva, po obdŕžaní účelových dotácií a grantov, ako aj presunmi finančných prostriedkov na
riešenie výdavkov nepremietnutých v schválenom rozpočte.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Za obec
Rozpočet na rok 2017
1 086 363

Skutočnosť k 31.12.2017
1 188 981,04

% plnenia
109

. Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového
rozpočtu predstavovali príjmy za predaj stavebného pozemku.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy na úseku školstva, zamestnanosti, matriky, registra obyvateľstva, civilnej ochrany,
volieb, obce ako osobitného príjemcu, a dary a sponzorské obci.
1. Bežné príjmy
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy /daňové a nedaňové/ a cudzie príjmy a ich plnenie bolo
nasledovné:
Rozpočet na rok 2017
1 035 466

Skutočnosť k 31.12.2017
1 152 335,04

% plnenia
111

4

a) daňové príjmy /ekonom. klasifik. 100/
Rozpočet na rok 2017
543 887

Skutočnosť k 31.12.2017
583 047

% plnenia
100

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je daň z príjmov fyzických osôb – tzv. podielová daň
zo ŠR, ktorá predstavuje 41% z celkový bežných príjmov.
Daň príjmov poukázaná obci je celkom: 481 660,16 eur, plnenie rozpočtu 100%,
Daň z nehnuteľností v roku 2017 predstavovala:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov
Miestne dane z nehnuteľnosti boli rozpočtované vo výške 82 269 EUR , z toho
na bežný rok plnenie 77 680,92 EUR , čo predstavovalo 94,4 % , príjmy za pohľadávky na
miestnych daniach z minulých rokov po splatnosti boli vo výške 6650,68 EUR.
Ostatné miestne dane a poplatok :
a/ daň umiestnenie jadrového zariadenia
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia : rozpočet 15 230 eur, plnenie 15 230,19 eur.
b/ poplatok za užívanie verejných priestranstiev – trhovisko bola rozpočtovaná vo výške 700
EUR , plnenie bolo 297,50 EUR
c/ poplatok za TKO a drobný stavebný odpad
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočtované na rok 2017 :
11 560 eur, plnenie 9507,61 eur čo je 82,2 %. Platby z minulých rokov činia 448,29 eur.
d/ poplatok za psa
Tento poplatok bol rozpočtovaný na bežný rok vo výške 800 EUR , z čoho plnenie bolo vo výške
612,50 EUR , čo predstavovalo 76,5% , za predchádzajúce roky boli uhradené nedoplatky vo
výške 66,50 EUR.
a) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
17 081

Skutočnosť k 31.12.2017
43 363,66

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

% plnenia
125

13 488,05 EUR v tom:

Príjmy z prenájmu: Z prenajatých budov a priestorov rozpočet 4 000 eur, plnenie 6 557,05 eur.
Z prenajatej pôdy rozpočet 6 931 eur, plnenie 6 931 eur..
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 12 280 EUR,
pričom plnenie bolo 11 092,34 EUR ,ktoré tvorili:
Úroky
EUR

správne poplatky v sume 2981 EUR
za predaj výrobkov a služieb, cintorínske poplatky v sume 1109 EUR
poplatky za MŠ a ŠKD v sume 1532,50 EUR
príjem za režijné náklady pri ŠJ v sume 4716,80 EUR
ostatné poplatky v sume 753,04 EUR
v banke pripísané na účet obce termínovaný vklad, bežné účty príjem v sume 514,04

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške
18 307,65 EUR , v tom:
-

16 149,34 EUR , príjem bol vo výške

náhrady z poistného plnenia 226,33 EUR
z dobropisov príjmy vo výške 9061,98 EUR
z preplatkov a vratiek na zdravotnom poistení v sume 7019,34 EUR

b) Bežné granty a transfery EK 300*
Rozpočet na rok 2017
515 309,33

Skutočnosť k 31.12.2017
516 817,03

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
OÚPSVaR Levice
OÚPSVaR
OÚPSVaR
OúPSVaR
Ministerstvo práce sociálnych vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva Nitra
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
MVE Šarovce
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

Suma v EUR
Účel
29 321,90 Osobitný príjemca –rod.prídavky
77 338,71 Zlepšenie zamestnanosti- AČ
1 942,20 Na školské pomôcky SZP
9 520,32 Na stravné deťom SZP
20 949,12
Na terénnu sociálnu prácu
1 932,48 Na matriku
50,00 Register obyvateľov
568,30 Voľby do VUC
210 CO skladník
350 843 Normatívne prostriedky na školu
3 642 Predškolská výchova MŠ
3 936 Vzdelávacie poukazy
8 320 Na výchovu a vzdelávanie SZP
356 Dopravné
37 Príspevok na učebnice
500 Sponzorské-obecný deň
3 000 Príspevok do školy prírody
4350 Projekt ZŠ - 35721
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
10 000

Skutočnosť k 31.12.2017
15 000

% plnenia

Granty a transfery
Dotácia na kamerový systém v sume 10 000 EUR , a dotácia na zelenú kultúru – separovaný
dvor v sume 5000 EUR
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
21646

% plnenia

Príjmové finančné operácie predstavoval prevod zostatku prostriedkov predchádzajúceho roka
v sume 13 324 EUR a použité finančné prostriedky z rezervného fondu na základe OZ v sume
8322 EUR .
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s MŠ
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
2 909,69

% plnenia

Príjmy pozostávajú z nedaňové príjmy, granty a transfery:
220- Administratívne poplatky a iné poplatky
240 – Úroky z tuzemských úverov
290- Iné nedaňové príjmy

64,90 eur
15,07 eur
2 179,72 eur

300- Tuzemské bežné granty a transfery

650 eur

Kapitálové príjmy
Skutočnosť k 31.12.2016
0
0
Rozpočtová organizácia kapitálové príjmy nemala.

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 Obec a rozpočtová
organizácia ZŠ s MŠ.
Rozpočet na rok 2017
1 248 666,24

Skutočnosť k 31.12.2017
1 116 493,58

% čerpania
105%
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1. Bežné výdavky obce:
Rozpočet na rok 2017
579 168,43

Skutočnosť k 31.12.2017
501 947,12

Funkčná klasif. Názov
01.1.1
01.3.3
01.6.0

Správa obce
Matrika a register obyvateľov
Všeobecne verejné služby- Voľby do VUC
Vrátené

01.7.0

Poplatky banke za vedenie účtu
Splátka úroku z úveru
Manipulačné poplatky k úveru

02.2.0
03.1.0
03.2.0
04.1.2
04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.6.0
06.2.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
09.1.2

Civilná ochrana-skladník CO
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Správa a údržba miestnych komunikácií
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Ochrana životného prostredia /rybárom/
Rozvoj obcí, verejné priestranstvá, zeleň
Verejné osvetlenie
Šport - TJ
Kultúra
Múzeum
Knižnica
Deň obce
Dotácia Matica Slovenská
Dotácia Csemadok
Busta sv.Donátha
Zbor pre občianske záležitosti
Vysielacie a vydavateľské služby/ MR,noviny/
Cintoríny a domy smútku
Náboženské služby-dotácia Rímskokatol.cirkvi
Dotácia reformovanej cirkvi
Rekonštrukcia ,prístavba, modernizácia ZŠ
projektový menežment - vyučtovanie

09.5.0
09.6.0.8
10.2.0
10.4.0
10.4.0
10.7.0
10.7.0
10.7.0

Príspevky centrám voľného času
Školská jedáleň
Opatrovateľská služba
Terénna sociálna ráca –rodina a deti
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Na školské pomôcky deťom zo SZP
Na stravu deťom so SZP

% čerpania
rozpočet

plnenie

199 600,50
2 469,72
568,30
150
500
10
270,00
25 290,00
2 000,00
108 092,12
1 000,00
30 975,00
200,00
660,00
82 427,00
17 590,00
15 300,00
28 141,30
2 800,00
7281,00
3 910,00
500,00
500,00
1 000,00
105,00
1654,00
5132
500,00
500,00
4 500,00
600,00
52 700,00
6 000,00
29 000,00
44 700,00
3 000,00
1 050,00
12 700,00

%

182 185,46
2 469,72
541,85
26,45
0,00
155,94
5,24
115,50
20 927,08
600
108 461,09
800,00
22 582,94
113,00
660,00
26 280,62
15 231,14
13 727,77
22 905,98
2 451,62
6762,36
3 910,00
500,00
500,00
801,49
103,43
653,75
3027,6
500,00
500,00

91
100
100

4 400,00
600,00
53 117,73
2 527,10
29 091,45
44 700,26
1 184,53
1 045,80
12 678,73

99

0
31
52
43
83
30
100
80
73
57
100
32
87
90
84
88
93
100
100
100
80
99
40
59
100
100

100
101
42
100
100
39
100
100
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Medzi významné položky bežného rozpočtu obce patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (611)
Z rozpočtovaných 216 556,16 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 199 880,36
EUR, čo je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície,
kultúry, opatrovateľky, aktivačné práce, verejné priestranstvá, komunitných pracovníkov,
matriky, zamestnanci AČ.
Poistné a príspevky do poisťovní (620)
rozpočtované 67 205,43, skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo 66 224,80 eur, čo je 99 %.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 157 790,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 138 645,14
EUR, čo je 88. % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a verejných priestranstiev,
odvoz TKO, a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných 84 735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 76 483,30 EUR,
čo predstavuje 90 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných 2 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume1 480,64 UR,
čo predstavuje 64 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky obce :
Rozpočet na rok
2017
129 577

Rozpočet po
úprave 2017
97 002,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
47 802,40

% čerpania

Obec v roku 2017 zakúpila osobný automobil vo výške 19 000 EUR z vlastných prostriedkov
rozpočtu .
Ostatné kapitálové výdavky tvorili:
- Dobudovanie kamerového systému financované v sume 10 000 EUR z dotácie zo ŠR
a z vlastných prostriedkov 3022,40 EUR
- Obstaranie strojov , prístrojov zariadení – „Vypaľovacia pec“ v sume 2579 EUR
- Vybudovanie dopravného ihriska v sume 8401 EUR
- Vypracovanie projektovej a prípravnej dokumentácie MŠ v sume 4800 EUR
3) Výdavkové finančné operácie obce :
Rozpočet na rok 2017
13 000

Skutočnosť k 31.12.2017
13 000

% čerpania
100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:
25.09.2017 bol splatený úver na Halu – separovaný zberný dvor
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s MŠ
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
551 880,60

Skutočnosť k 31.12.2017
551 880,60

Funkčná klasifik.

Názov

09.1.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0
09.6.0.6
10.7.0

Materská škola
ZŠ I. stupeň
ZŠ II. stupeň
Školský klub detí
Školská jedáleň
Dopravné – deťom zo SZP

% čerpania
99
rozpočet

plnenie

78 300,91 79 713,55
175 524,29 175 506,01
178 085,00 178 103,28
27 694,84 24 724,78
51 787,21 51 915,92
379,80
264,00

%
102
100
100
89
100
70

Významné položky bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie :
Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania: (610)
Z rozpočtovaných 295 930 eur bolo skutočne čerpané 352 392,46 eur čo je 119 %,
Poistné a príspevky do poisťovní: (620)
rozpočtované 109 097 eur, plnenie 122 496,89 na 112%,
Tovary a služby: (630)
rozpočtované 70 471 eur, plnenie 53 266,59 eur čo je 75 %,
Bežné transfery: (640)
rozpočtované 20 760eur plnenie 17 972,91eur. Je 86 %
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
7 615,21

Skutočnosť k 31.12.2016
7 615,21

% čerpania
100

Školská jedáleň zakúpila konvektomat výdavok bol vykrytý z režijných nákladov v sume
7 615,21 eur, majetok je vedený v ZŠ pri ŠJ.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 155 244,73

z toho : bežné príjmy obce

1 152 335,04

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

2 909,69

1 048 075,97

z toho : bežné výdavky obce

501 947,12

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

546 128,851

107 168,76
15 000

z toho : kapitálové príjmy obce

15 000

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

0

55 417,61

z toho : kapitálové výdavky obce

47802,40

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

7 615,21

40 417,61
+66 751,15

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

450,57
66 300,58

Príjmy z finančných operácií

21 6460

Výdavky z finančných operácií

1 3000

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

8 646
1 191 890,73
1 116 493,58

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

75 397,15

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

450,57
74 946,58

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 vylúčili:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v sume 450,27 EUR, a to na :
-Vzdelávacie poukazy- ZŠ v sume 73,45 EUR
- Predškolská výchova MŠ v sume 261,32 EUR
- Dopravné žiakom v sume 115,80 EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky budú v rámci rozpočtu účelovo spotrebované a vyúčtované v
roku 2018.
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Takto zistený prebytok rozpočtu v sume 66 300,58 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v celej výške 66 300,58 EUR.
V súlade s ustanovením §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. obec uvádza v prílohe návrhu záverečného účtu vyčíslenie výsledku
hospodárenia aj v metodike ESA 2010 .

6. Bilancia aktív a pasív obce 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
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017v EUR

2 902 770,02
2 6026 19,54

2 872 397,97
2 508 969,55

4 851,32
2 286 838,72
310 929,50
299 442,46

5 049,76
2 192 990,29
310 929,50
361 456,65

3 621,63
2 866,04
16 646,31
275 747,44
561,04
708,02

14 299,41
2 197,42
18 589,95
325 460,50
909,37
1 971,77

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 902 770,02
1 851 370,25

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 872 397,97
1 875 784,36

110,20
0,00
1 851 260,05
45 038,89

110,20
0,00
1 875 674,16
40 883,35

2 200

0

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 857,38

0

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4 015,84
22 965,67
13 000

7 631,77
33 251,58
0
1 006 360,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku voči:
- dodávateľom /321/
- zamestnancom /331/
- poisťovniam /336/
- daňovému úradu /342/
- bankám-úver
- štátnemu rozpočtu /357/
- rezervy /323/
- záväzky zo sociálneho fondu /472/
- ostatné záväzky /379

3 148,47 eur
11 667,26 eur
6 986,63 eur
1 163,29 eur
13 000,00 eur
2 857,38 eur
2 200,00 eur
454,71 eur
3 561,33 eur

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
Stav úverov k 31.12.2017
K 01.01.2017 obec evidovala v súlade s platnou úverovou zmluvou č.23/015/14 s Prima
bankou Slovensko a.s zostatok istiny investičného, účelového úveru v sume 13 000 EUR ,ktorý
bol v priebehu roka 2017 splatený.
Obec k 31.12.2017 eviduje pohľadávky:
-na účte 315 ostatné pohľadávky v sume
2 197,32 eur
/ preplatky energií, dobropis poistného za ČOV../
- na účte 318-pohľadávky nedaňové
4 594,31 eur
/odpad TKO
- na účte 319 – pohľadávky daňové
12 052,00 eur
- na účte 391 sú evidované opravné položky k účtom 318 a 319 / k pohľadávkam za
TKO, daň z nehnuteľností a nájomné/ v celkovej sume sume 24 669,82 eur./

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie SLUŽBY, ktorá hospodári podľa vlastného
rozpočtu, nákladov a výnosov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
a prostriedky prijaté od iných subjektov.
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Celkom výnosy
Celkom náklady
Hospodársky výsledok
Príjmy:
Výdavky
Výsledok:

87 551,17eur
78 937,15eur
8 614,02 eur
84 733,87 eur
91 693,16 eur
- 6 959,29 eur

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami príspevkovej organizácie Služby vo výške
6 959,29 , bol vykrytý zo zostatkov finančných prostriedkov na bankovom účte
príspevkovej organizácie s predchádzajúceho roka.
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.2/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom 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
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota- FO Klas Šarovce
Rybársky spolok GRANUS Šarovce
Matica Slovenská – miestna organizácia
Csemadok – miestna organizácia /z r.2015/

11 480
660,00
500,00
500,00

11 480
660,00
500
500,00

Rímskokatol.cirkev Šarovce –reštaurátorské
práce , reformováná cirkev Šarovce
Centrá voľného času

1 000,00

1 000,00

50,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
0

50,00

10. 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa na originálne kompetencie
Rozpočtová organizácia

Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov podľa
rozpočtu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

78 300,00 eur
27 694,84 eur
51 787,21 eur

79 713,55 eur
24 724,78 eur
51 915,92 eur

17,25

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, príspevkovej
organizácii:
Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu SLUŽBY Šarovce, ktorá sa zaoberá zberom,
triedením a zhodnocovaním separovaného zberu
- prostriedky zriaďovateľa- obce
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

5 384 eur

5 384 eur

Rozdiel
0

- prostriedky od ostatných subjektov
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

3 169,90
Z ÚPSVaR
3 950,02

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

3 169,90
3 950,02

Rozdiel

0

zo Združenia za čisté
Dolné Pohronie

- príjmy : prostriedky vlastné- z činnosti
Za zmluvný zber a vývoz separovaného odpadu a zhodnotenie
- výdavky spolu :
Mzdové výdavky
Príspevky do poisťovní
Energie
Materiál,
Oprava údržba, PHM,
Všeobecné služby
Ostatné
Výdavky celkom:

72 229,95 EUR

42 148,57 EUR
16 815,32 EUR
2 574,25 EUR
12 778,25 EUR
4 137,36 EUR
8 472,98 EUR
4 761,20 EUR
91 693,16 EUR
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Obec je členom Združenia za čisté Dolné Pohronie so sídlom v Šarovciach. V roku 2017
Neboli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky.
b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Poskytovateľ

-1-

UPSVaR Levice

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

BV – Rodinné prídavky- osobitný
príjemca

26 438,27

26 438,27

0,00

ÚPSVaR Levice

BV-Zlepšenie zamestnanosti -projekty

77 338,71

77 338,71

0,00

ÚPSVaR Levice

BV-Na škol. pomôcky pre deti zo SZP

1 062,40

1 062,40

0,00

ÚPSVaR Levice

BV- Na stravné deťom zo SZP

9 949,07

9 949,07

0,00

MPSVaR

BV - Na terénnu sociálnu prácu

20 949,12

20 949,12

0,00

MV SR

Na matriku

1 932,48

1 932,48

0,00

MV SR

Na Register občanov a register adries

549,54

549,54

0,00

MV SR

568,30
210

568,30
26,45
210

0,00

MV SR

Voľby do NR SR
Nespotrebované-vrátené
Na CO-skladník

OÚ odbor školstva

Normatívne prostriedky pre ZŠ

327 541,00

327 541

0,00

OÚ odbor školstva

Predškolská výchova MŠ

3 641

3 379,68

261,32

OÚ odbor školstva

Vzdelávacie poukazy

3 936

3 936

0,00

OÚ odbor školstva

Na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP

8 320

8 320

0,00

OÚ odbor školstva

Na dopravné

356

240,2

115,80

OÚ odbor školstva

Príspevok na učebnice

37

37

0,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2017 žiadne finančné prostriedky do rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2017 neprijala z VÚC finančné prostriedky formou dotácií
12. Prehľad o stave finančných prostriedkov na bankových účtoch
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a v pokladni Obce k 31.12.2017
účet 221 01 základný bežný účet
účet 221 10 dotačný účet- prenesené kompetencie-školy
účet 221 2 dotačný účet- ÚPSVaR pre deti zo SZP
účet 221 04 sociálneho fondu
účet 221 036 rekonštrukcia a prístavba ZŠ
účet 221 16 terminovaný vklad Municipál
Finančné prostriedky v pokladni 1
v pokladni 2 soc.fond

252 759,67 eur
407,86 eur
110,61 eur
197,48 eur
1 027,40 eur
68 756,05 eur
2 849,01 eur
143,24 eur

13.Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.
Obec rozhodnutím obecného zastupiteľstva nevykonáva programové hodnotenie rozpočtu
od roku 2014.
14. Návrh uznesenia:
1) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok 2017.
2)Obecné zastupiteľstvo
a/prerokovalo predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2017
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce s výrokom „ bez výhrad“.
3) Obecná zastupiteľstvo
a/ schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 66 300,58 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
b/ schvaľuje previesť prebytok hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 66 300,58 EUR na tvorbu
rezervného fondu
c/ použiť prostriedky rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov obce v roku 2018
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