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Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2017.
1. 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. Bežný 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 25.11.2016 uznesením č. 36/06/2016.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.04.2017 uznesením č. 7/2/2017 – RO č.1/2017
- druhá zmena schválená dňa 16.06.2017 uznesením č. 19/3/2017 – RO č.2/2017
- tretia zmena schválená dňa 14.09.2017 uznesením č. 27/4/2017 – RO č.3/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 01.12.2017 uznesením č. 36/5/2017 – RO č.4/2017
- piata zmena schválená dňa 12.12.2017 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004 – RO č.5/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

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
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
2017
1694525,00

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2017
2017
705762,00
684844,07

626090,00
1045591,00
22844,00
0,00
1694525,00

651954,00
26500,00
27308,00
0,00
705762,00

659215,87
25575,00
53,20
0,00
680369,87

322833,00
1102089,00
21470,00
248133,00
0

343557,00
52624,00
21470,00
288111,00
0

326564,54
40619,02
21469,80
291716,51
4474,20
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých €
Príjmy spolu:
Schválený rozpočet na
Upravený rozpočet na
Skutočnosť
% plnenia*
rok 2017
rok 2017
k 31.12.2017
1694525,00
705762,00
684844,07
97,04
*Percento plnenia rozpočtu vychádza z výšky upraveného rozpočtu a jeho skutočného čerpania.
2.1 Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017
626090,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
651954,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
659215,87

% plnenia*

Upravený rozpočet na
rok 2017
365244,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
370957,13

% plnenia

101,11

z toho
2.1.1 daňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017
360350,00

101,56

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky upraveného rozpočtu v sume 295090 € výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 300951,61 € (101,99 %).
b) Daň z nehnuteľností, daň za psa
Skutočný príjem dane z nehnuteľností k 31.12.2017 bol čerpaný v sume 47436,57 € (99,65 %*)
z čoho príjmy dane z pozemkov tvorili sumu 30547,21 €, dane zo stavieb boli čerpané v sume
16889,36 €. Daň za psa bola uhradená občanmi vo výške 1203,73 €.
c) Daň za ubytovanie
Skutočný príjem dane za ubytovanie k 31.12.2017 bol čerpaný v sume 97,50 € (81,25 %*).
d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z predpokladanej finančnej čiastky upraveného rozpočtu v sume 21195 € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 21267,72 €, čo činí čerpanie 100,34 %.
2.1.2 nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017
21970,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
24850,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
27504,27

% plnenia*
110,68

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných finančných prostriedkov – upraveného rozpočtu vo výške 1610 € bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 1538,60 €, čo je 95,57 % plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov
(kultúrny dom, malá spoločenská miestnosť, veľká spoločenská miestnosť, domy smútku, slovenská
pošta), priestorov a pozemkov, využívaných občanmi a organizáciami.
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b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1900 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2343,50 €, čo predstavuje
čerpanie 123,34 %. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a to hlavne
poplatkov za stavebné konania, overovanie, rybárskych lístkov a potvrdení.
c) Pokuty a penále
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 50 €. Jedná sa o čerpanie príjmov za pokuty a penále na
10,00 %*.
d) Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské zariadenia
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 20618,65 € (117,69 %*), z čoho najväčšiu časť tvorili
príjmy za stočné 11774,46 €, poplatky za pripojenie na kanalizáciu 1523,58 €, vlastné príjmy ZŠ
a MŠ 3810,62 €, miestny rozhlas 671 €, rodičovské príspevky MŠ 668,50 €, predaj smetných nádob
563,76 €.
e) Úroky z účtov
Skutočný príjem úrokov k 31.12.2017 bol v sume 158,05 €.
f) Ostatné príjmy
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 2795,47 € (89,60 %*), tvorili ho odvod z hazardných hier
298,65 €, z dobropisov 591,68 €, z vratiek 813,08 € a z prídelu do sociálneho fondu 1092,06 €.
2.1.3 bežné granty a transfery:
Schválený rozpočet na
rok 2017
243770,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
261860,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
260754,47

% plnenia*
99,58

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.
Okresný úrad - životné pr.
101,58 Prenesený výkon š.s. životné prostr.
2.
Ministerstvo vnútra SR
358,71 Prenesený výkon š.s. register obyvateľov
3.
Ministerstvo vnútra SR
91,60 Prenesený výkon š.s. register adries
4.
Okresný úrad (MVSR)
110,00 Civilná ochrana
5.
Okresný úrad (MVSR)
1136,60 Voľby
6.
Okresný úrad odbor školstva
228946,00 Prenesené kompetencie ZŠ
7.
ÚPSVaR Nitra
83,00 Školské potreby pre deti v HN ZŠ
8.
ÚPSVaR Nitra
465,70 Strava pre deti v HN ZŠ
9.
Okresný úrad odbor školstva
18593,20 Dopravné, VP, asistent, SZP, uč, LK, ŠVP
10. Okresný úrad odbor školstva
1903,00 MŠ predškolská výchova
11. NSK
650,00 Šport
12. NSK
1100,00 Kultúra
13. NSK
500,00 Cestovný ruch
14. ÚPSVaR Nitra
3945,08 Hmotná núdza – osobitný príjemca
15. VÚC MAS Žibrica
2770,00 Čistenie rigolov
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2 Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017
1045591,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
26500,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
25575,00

% plnenia*
96,51

a) Príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov bol 575 € za predaj pozemkov pánovi Košťálovi a pánovi
Gálovi (38,33%*).
b) Granty a transfery
Túto položku tvoril príjem kapitálovej dotácie Ministerstva vnútra SR (Okresný úrad Nitra) na
prevenciu kriminality - kamerový systém vo výške 20000 € a dotácia od Slovenskej agentúry
životného prostredia na revitalizáciu verejného priestranstva vo výške 5000 €.
Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Ministerstvo vnútra SR
20000,00 Kamerový systém v obci Podhorany
2.
Slovenská agentúra ŽP
5000,00 Revitalizácia verejného priestranstva
Kapitálové granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.3 Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Upravený rozpočet na
rok 2017
rok 2017
22844,00
27308,00
Jedná sa o čerpanie zostatku dopravného vo výške 53,20 €.

Skutočnosť
k 31.12.2017
53,20

% plnenia*
0,19

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v celých €
Schválený rozpočet na
rok 2017
1446392,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
417651,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
388653,36

% plnenia*

Upravený rozpočet na
rok 2017
343557,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
326564,54

% plnenia*

93,06

3.1 Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2017
322833,00

95,05

3.1.1 Výdavky verejnej správy – obec, obecný úrad (f.k. 01 110)
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 72178 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 71873,78 € (99,58 %*).
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, kontrolórky a starostky obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
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Z rozpočtovaných 25293 € bolo skutočne čerpaná k 31.12.2017 suma 25978,30 € čo je 102,71 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov a dohôd za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Cestovné náhrady boli zúčtované v sume 170,80 €, elektrická energia a plyn v stredisku obecný
úrad 2757,95 €, vodné 33,70 €, poštovné služby 778,57 €, telekomunikačné služby všetkých
stredísk OcÚ boli čerpané vo výške 1471,91 €. Materiál zahŕňajúci interiérové vybavenie 39,99 €,
výpočtovú techniku 1254,96 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 481,40 €, všeobecný
a špeciálny materiál (kancelárske a čistiace potreby, tonery a iný materiál z vlastných aj cudzích
zdrojov) v sume 3401,35 €, knihy a časopisy 447,07 €, pracovné odevy 84,74 €, softvér 429,60 €,
licencie softwaru 689,93 € (Asseco, Eset), reprezentačné bolo čerpané vo výške 276,75 €. Dopravné
- palivo 730,11 €, dopravné voľby 40 €, servis automobilu 773,08 €, dopravné - poistenie 107,64 €,
najvyššia položka bol príspevok na prepravné medzimestskej dopravy firme Arriva 3636 €,
prepravné z dotácie 150 €, karty, známky, poplatky 135 €. Údržba výpočtovej techniky bola
vykonaná vo výške 385 €, údržba prevádzkových strojov 110,48 €, budov 627,96 €. Uhradené
nájomné bolo vo výške 38,25 €, výdavky na školenia, kurzy 185 €, kultúrne akcie z vlastných
a cudzích zdrojov 5367,66 €, inzercia, webové služby 528 €. Kategória všeobecných služieb
obsahuje výdavky za tlač spravodaja 1162,22 €, revízie a kontroly, aktualizácie dát, rozbory,
opilovanie, čistiace služby v celkovej výške 1358,96 €. Všeobecné služby pri realizácii
protipovodňových úprav boli čerpané vo výške 9892,06 z vlastných aj dotačných zdrojov. Špeciálne
služby dodávateľským spôsobom boli vo výške 9334,06 €, obsahujú výdavky na BOZP, audit,
zabezpečenie stavebného dozoru, právne služby, geodetické práce, znalecký posudok
zabezpečovací systém. Poplatky a odvody boli vo výške 1381,9 € (vedenie účtov, poplatky za
rozhlas, Sozu, vedenie účtu cenných papierov a iné), poplatky za stravovanie stravné lístky 3327,76
€, strava voľby 147,60 €, poistné majetku obce 1398,64 €, prídel do soc. fondu 741,69 €, odmeny
zastupiteľstvu 480 €, komisiám na voľbách 429 €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
2763,28 € (kosenie VP, upratovanie, CO, posudky), dohody voľby 227,70 €. Príspevok centrám
voľného času bol poskytnutý vo výške 60 €, dotácia združeniam bola poskytnutá vo výške 2400 €,
ďalšie transfery na členské príspevky boli čerpané v sume 1781,25 (OZ Žibrica, ZO Zobor, PZO,
RVC, ZMOS, NRZMOS, stavebný úrad). Dávka v hmotnej núdzi osobitným príjemcom (Levickí)
bola 3965,50 €. Splácanie úroku z úveru banke tvorilo čiastku 1081,73 €.
3.1.2 Cestná doprava (FK 04 510)
Údržba komunikácií bola vykonaná v sume 14939,95 €. Zimná údržba ciest bola vykonaná vo
výške 600 €.
3.1.3 Nakladanie s odpadmi (FK 05 100)
V tejto kategórii obec uhradila služby za uloženie všetkých druhov odpadov Ponitrianskemu
združeniu obcí pre separovaný zber a a nakladanie s odpadmi (PZO) spolu vo výške 19006,88 €
(89,68%*) a nákup smetných nádob na KO a separovaný zber vo výške 639,72 €.
3.1.4 Nakladanie s odpadovými vodami (FK 05 200)
Rutinná a štandardná údržba kanalizácie činila 75,80 €, za uloženie odpadových vôd – stočné
ZSVAK sme zaplatili 17457,48 € (97,06%*), prevádzkovanie kanalizácie 1915,20 €.
3.1.5 Rozvoj obcí –verejné priestranstvá (FK 06 200)
V tejto oblasti bolo nakúpené palivo do kosačiek v hodnote 632,06 €.
3.1.6 Zásobovanie vodou (FK 06 300)

7

Do tejto kategórie patria tovary a služby spojené s prevádzkou vodovodu. Bola vykonaná údržba
budovy vo výške 322,66 €.
3.1.7 Verejné osvetlenie (FK 06 400)
Energie za verejné osvetlenie boli uhradené vo výške 5634,62 € (96,32%*) a údržba bola vykonaná
vo výške 2999,02 €.
3.1.8 Rekreačné a športové služby (FK 08 100)
V oblasti športových služieb boli hradené len základné poplatky za energie na udržanie
prevádzkyschopného stavu športových objektov vo výške 561,03 €.
3.1.9 Kultúrne služby (FK 08 200)
Energie v kultúrnych zariadeniach obce činili 4322,55 €, vodné 78,91 €, bežná údržba v kultúrnych
zariadeniach 65,19 €.
3.1.10 Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas (FK 08 300)
Údržba miestneho rozhlasu bola vykonaná vo výške 328,80 €.
3.1.11 Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny a domy smútku (FK 08 400)
Spotrebovaná el. energia činila 665,17 €, vodné 46,67 €, licencia softvéru na cintoríny 85 €. Bola
vykonanú údržba domu smútku v časti obce Sokolníky v celkovej výške 30236,18 €
3.1.12 Predškolská výchova (FK 09 111)
3.1.12.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z upraveného rozpočtu 39779 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 37276,65 € čo je
93,71 % * čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Materskej školy.
3.1.12.2 Poistné a príspevok do poisťovní
Z upraveného rozpočtu 14017 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 12972,01 € (92,54
%*). Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov MŠ za zamestnávateľa.
3.1.12.3 Tovary a služby
Najvyššiu položku tvorili elektrická energia 784,57 €, plyn 4144,05 €, vodné 72,58 €, výpočtová
technika 159 €, vybavenie kuchyne 378 €, internet a telekomunikačné služby MŠ 346,55 €.
Interiérové vybavenie bolo zaobstarané vo výške 384 €. Materiál zahŕňajúci všeobecný a špeciálny
materiál – 1592,17 € (aj z dotácie), knihy a časopisy 162,05 €, potraviny a ovocie 41,82 €. Údržba
budovy MŠ bola vykonaná vo výške 302,44 €. Strava zamestnancov MŠ činila 997,20 €, prídel do
SF 350,37 €.
3.1.12.4 Transfery
V tejto položke bolo vyplatené nemocenské dávky vo výške 314,72 €.
3.2 Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2017
1102089,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
52624,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
40619,02

% plnenia*
77,19
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v tom:
3.2.1 Výdavky verejnej správy (01 110)
V tejto oblasti bol vybudovaný kamerový systém v sume 23994,85 € z vlastných a dotačných
zdrojov a uskutočnená revitalizácia verejného priestranstva vo výške 5270€.
3.2.2 Nakladanie s odpadovými vodami (05 200)
Boli zrealizované vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie vo výške 3000 € z vlastných zdrojov.
3.2.3 Školské stravovanie (FK 09 601)
Bol zrealizovaný vykurovací systém v školskej jedálni v celkovej výške 7880,57€.
3.3 Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2017
21470,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
21470,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
21469,80

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 21470 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 21469,80 €.
3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2017
248133,00

Upravený rozpočet na
rok 2017
288111,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
291716,51

% plnenia
101,25

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Finančné prostriedky

A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie spolu
z toho:
a) normatívne výdavky spolu
z toho: normatívne výdavky
b) nenormatívne výdavky spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné
odchodné
asistent učiteľa
príspevok na učebnice
lyžiarsky výcvik
škola v prírode
príspevok na žiakov so SZP*
2. Originálne kompetencie spolu
z toho: školský klub, šk. jedáleň

Suma
poskytnutých

Suma skutočne

Rozdiel

finančných

použitých finančných

(stĺ.1-stĺp.2)

prostriedkov
v roku 2017
1

prostriedkov
k 31.12.2017
2

vratka nepoužitej
dotácie
3

291 769,12

291 716,51

52,61

247 568,20

247 544,00

24,20

228 946,00
228 946,00
18 622,20
2016,00
495,20
0,00
9 224,00
30,00
3 750,00
2 500,00
607,00
43 638,57
43 638,57

228 946,00
228 946,00
18 598,00
2 016,00
471,00
0,00
9 224,00
30,00
3 750,00
2 500,00
607,00
43 623,81
43 623,81

0,00
0,00
24,20
0,00
24,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,76
14,76
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3. ÚPSVaR spolu
z toho: dotácia na podporu výchovy k:
stravovacím návykom dieťaťa
plneniu školských povinností dieťaťa
Dotácie celkom ( A + B )

562,35

548,70

13,65

479,35
83,00
291 769,12

465,70
83,00
291 716,51

13,65
0,00
52,61

4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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 EUR
659215,87
659215,87
0,00
618281,05
326564,54
291716,51
+40934,82
25575,00
25575,00
0,00
40619,02
40619,02
0,00
-15044,02
25890,80
-634,44
25256,36
53,20
21469,80
-21416,60
684844,07
680369,87
+4474,20
-634,44
+3839,76

Prebytok rozpočtu v sume 3839,76 € bol 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.
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:
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- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 24,20 € na dopravné,
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
(obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 610,24 €.
Na základe uvedených skutočností je po úpravách vykázaný prebytok rozpočtu za rok 2017
vo výške 3839,76 € a navrhujeme ho použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%
v sume 3839,76 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný (stav bankového účtu)

Suma v €

ZS k 1.1.2017

448,90 €

Prírastky - z prebytku hospodárenia

2838,23 €

- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

3287,13 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2017

1224,82 €

Prírastky - povinný prídel

1079,38 €

Úbytky – úhrada spolufinancovania stravného

1693,96 €

KZ k 31.12.2017

610,24 €

Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

1757823,57

1720245,82

Z toho Neobežný majetok spolu

1675404,60

1633495,34

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1486321,17

1444411,91

Dlhodobý finančný majetok

189083,43

189083,43

80321,43

84253,63

520,79

540,23

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4921,94

5391,53

74078,70

78321,87

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

800,00

0,00

2097,54

2496,85

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

1757823,57

1720245,82

Z toho Vlastné imanie

1211871,29

1202165,71

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1211871,29

1202165,71

71379,53

48044,66

1000,00

1000,00

53,20

24,20

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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1224,82

610,24

Krátkodobé záväzky

15532,95

14311,46

Bankové úvery a výpomoci

53568,56

32098,76

474572,75

470035,45

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám 32098,76 € (úver)
- voči dodávateľom 1910,20 € (dodávateľské faktúry 2017 splatné v roku 2018)
- voči štátnemu rozpočtu 24,20 € (nevyčerpané dotácie z roku 2017, čerpanie v roku 2018)
- voči zamestnancom 6949,56 € (mzdy 12/2017 so splatnosťou v januári 2018)
- voči orgánom sociálneho a zdrav. zabezpečenia 4442,81 € (odvody 12/2017 so splatnosťou
v januári 2018)
- voči daňovému úradu 1008,89 € (daň 12/2017 so splatnosťou v januári 2018)
- záväzky zo sociálneho fondu 610,24 €
- krátkodobé rezervy na audit 1000 €.
Spolu: 48044,66 €
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto pohľadávky:
- pohľadávky stočné 4666,88 € ( vrátane fakturácie za 10-12/2017 splatnej v roku 2018)
- pohľadávky prenájom 108,46 € (za obdobie 4.IV.2017 splatné v 1/2018)
- pohľadávka za refakturáciu nákladov 3,56 €
- pohľadávka hlásenie obecným rozhlasom 31,50 €
- daňové pohľadávky z dane z nehnuteľnosti, KO, dane za ubytovanie 581,13 € (väčšina
vymožiteľných daňových nedoplatkov je v exekučnom konaní)
Spolu: 5391,53 €
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.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku
2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané
650188,41 EUR
- z toho 60 %
390113,05 EUR
- z toho 25 %
162547,10 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov

32098,76 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce

32098,76 EUR
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Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

32098,76

650188,41

4,94%

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)

21470,00

650188,41

3,30%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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

9. Prehľad o poskytnutých zárukách dotáciách právnickým osobám –
podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona 583/2004
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s č. VZN č. 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Jednota dôchodcov – bežné výdavky

800,00 €

800,00 €

0

Dart club Podhorany – bežné výdavky

800,00 €

800,00 €

0

Spolok vinohradníkov a priateľov d.v. P.M.

800,00 €

800,00 €

0

-1-

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2007
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči :
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 –
Základná škola Podhorany
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Podhorany
ZŠ originálne kompetencie
ZŠ prenesené kompetencie
Príspevky od UPSVAR
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

43638,57
247568,20
562,35
291769,12

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

43623,81
247544,00
548,70
291716,51

14,76
24,20
13,65
52,61

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad - životné pr.
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad (MVSR)
Okresný úrad (MVSR)
Okresný úrad odbor školstva
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
NSK
NSK
NSK
ÚPSVaR Nitra
VÚC MAS Žibrica

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

Prenesený výkon š.s.
životné prostr.
Prenesený výkon š.s.
register obyvateľov
Prenesený výkon š.s.
register adries
Civilná ochrana
Voľby
Prenesené kompetencie
ZŠ
Školské potreby pre
deti v HN ZŠ
Strava pre deti v HN ZŠ
Dopravné, VP, asistent,
SZP, uč, LK, ŠVP
MŠ predškolská vých.
Šport
Kultúra
Cestovný ruch
Hmotná núdza –
osobitný príjemca
Čistenie rigolov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

101,58

101,58

0

358,71

358,71

0

91,60

91,60

0

110,00
1136,60
228946,00

110,00
1136,60
228946,00

0
0
0

83,00

83,00

0

465,70
18593,20

465,70
18593,20

0
24,20

1903,00
650,00
1100,00
500,00
3945,08

1903,00
650,00
1100,00
500,00
3945,08

0
0
0
0
0

2770,00

2770,00

0

-5-
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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 transfer žiadnej inej obci.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

NSK Cestovný ruch
NSK Šport
NSK Kultúra

500,00
650,00
1100,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

500,00
650,00
1100,00

0
0
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec na základe uznesenia zastupiteľstva neuplatňuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia
Uznesenie č. .../..../2018.... zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa ......
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa ...... prerokovalo:
−
Návrh záverečného účtu Obce Podhorany za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch schvaľuje:
−
Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2017 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením
„bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2017.

14. Prílohy
Podrobné čerpanie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2017.

V Podhoranoch, dňa 25.5.2018
Vypracovala: Ing. Nina Jarošová

v.r.
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce Podhorany
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