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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce Miňovce 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 Miňovce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 01. 2017 uznesením č. 01/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 01/2017 dňa 07. 04. 2017 uznesením č.
02/2017
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 02/2017 dňa 22. 06. 2017 uznesením
č. 03/2017
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 03/2017 dňa 24. 08. 2017 uznesením č.
04/2017
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 04/2017 dňa 13. 10. 2017 starostom
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 05/2017 dňa 27. 10. 2017 uznesením č.
05/2017
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 06/2017 dňa 14. 12. 2017 uznesením
č. 06/2017
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 07/2017 dňa 18. 12. 2017 starostom
Rozpočet obce k 31.12.2017

150 415,57

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 491 758,19

150 415,57
0,00
0,00
149 317,36

184 112,93
1 140 629,37
1 167 015,89
2 480 161,93

139 317,36
10 000,00
0,00
1 098,21

164 131,67
1 175 940,89
1 140 089,37
11 596,26

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
2 491 758,19 €

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

1.307.895,87

52,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 202 559,91 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 1.307.895,87 EUR, čo predstavuje 52,49 % plnenie.
Obec predpokladala príjem v podobe nenávratného finančného príspevku v sume 1.140.089,37 €
v rámci projektu Spoločných zariadení PÚ, na ktorého náklady musela vopred financovať
z úveru. O daný príspevok obec požiada v apríli roka 2018 po ukončení stavby a príprave
dokumentácie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
184.112,93 €

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

187.216,76 €

101,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 184.112,93 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume
187.216,76 EUR, čo predstavuje 101,69 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
107 692,56 €

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

109 699,88

101,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 98 008 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 99 982,39 EUR, čo predstavuje plnenie na
102,01 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 136,36 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 7 112,65 EUR, čo
je 99,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 021,29 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 089,42 EUR a dane z bytov boli v sume 1,94 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 7 048,23 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 64,42 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 182,25 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 186,90 €, čo predstavuje
plnenie na 102,55 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 365,95 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 2 417,94 €, čo
predstavuje plnenie na 102,20 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 224,35 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 193,59 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
20 112,34 €

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

19 856,64

98,73
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 091,40 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 2 051,40 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,09 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov a príjem z prenájmu náradia.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 18 000,94 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 17 789,13 EUR,
čo predstavuje plnenie na 98,82 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z administratívnych
poplatkov, z vyhlásení v rozhlase, poplatkov rodičov za školské zariadenia, stravného a predaj
prebytočného hnuteľného majetku, náhodného predaja zvyškov ornice a prípravných prác pri
realizácii projektu.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek návratných finančných výpomocí
Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 16,11 EUR, čo
predstavuje plnenie na 80,55 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z kreditných úrokov na
bankových účtoch.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
5 235,29

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

4 687,50

89,54

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poistného plnenia pri škodovej udalosti,
z dobropisov, príjem z preplatku RZZP a príjem na réžiu školskej jedálne.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 51 072,74 EUR bol skutočný príjem vo výške 52 972,74
EUR, čo predstavuje 103,72 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Podnikateľský subjekt
Dobrov. pož. ochrana SR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

Suma v EUR
500,00
1 400,00
9 224,00
16,60
127,91
1 778,11
815,00
140,97

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ESF

17
760,50
403,00
30,74
26 136
588,61

ESF
ESF
ESF

1 220,46
1 668,73
984,94

Účel
Športový deň
Činnosť DHZ
ZŠ - Asistent
Deti v HN – učebné pomôcky
Deti v HN - strava
Záchranné práce mimoriadna sit.
MŠ – predškolská výchova
Evidencia obyvateľov a register
adries
ZŠ- Učebnice
Voľby do VÚC
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
ZŠ- normatív
ÚPSVaR aktivačné prácenástroje a pracovné odevy
ÚPSVaR projekt 173950J28
ÚPSVaR projekt 110201654
ÚPSVaR projekt 1639054108
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ESF
ŠR spolufinancovanie ESF

1 946,99
103,88

ŠR spolufinancovanie ESF
ŠR spolufinancovanie ESF
ŠR spolufinancovanie ESF
ŠR spolufinancovanie ESF
IZM Implementácia zamestn. mladých
PSK

215,38
294,47
173,92
343,58
581,95
3 500,00

ÚPSVaR projekt 173905461
ÚPSVaR aktivačné prácenástroje a pracovné odevy
ÚPSVaR projekt 173950J28
ÚPSVaR projekt 110201654
ÚPSVaR projekt 1639054108
ÚPSVaR projekt 173905461
ÚPSVaR projekt 1639054108
Výstavba fitness ihrisko

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
1 140 629,37

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

540,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 140 629,37 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 540,00 EUR, čo predstavuje 0,05 % plnenie.
Obec v roku 2017 predpokladala príjem nenávratného finančného príspevku, na základe
podpísanej zmluvy, určeného na prefinancovanie projektu výstavby Spoločných zariadení PÚ,
ktorý financovala z prostriedkov úveru. V roku 2017 však obec nenávratný finančný príspevok
neobdŕžala a ukončenie projektu sa posunulo na obdobie nasledujúceho roka 2018. Obec
Miňovce predpokladá teda príjem z nenávratného príspevku na nasledujúce obdobie a okamžite
splatenie prijatého úveru.
Granty a transfery
Obec v roku 2017 o kapitálových grantoch a transferoch nerozpočtovala ani žiadne neprijala.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
1 167 015,89

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% plnenia

1 120 139,11

95,98

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 167 015,89 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 1 120 139,11 EUR.
Súčasťou príjmových finančných operáciách je zostatok prostriedkov sociálneho fondu,
prostriedky z rezervného fondu obce a príjem z úveru špecificky určeného na konkrétny projekt
výstavby Spoločných zariadení PÚ, ktorého náklady budú v plnej výške refundované po
ukončení projektu v roku 2018.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
2.480.161,93

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% čerpania

1.289.733,83

52,00
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.480.161,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017
v sume 1.289.733,83 EUR, čo predstavuje 52,00 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
164.131,67

Skutočnosť k 31. 12. 2017

% čerpania

160.689,32

97,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 164.131,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017
v sume 160.689,32 EUR, čo predstavuje 97,90 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
1.175.940,89

Skutočnosť k 31. 12. 2017
1.129.044,51

% čerpania
96,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.175.940,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12.
2017 v sume 1.129.044,51 EUR. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového
rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3) Výdavkové finančné operácie (mimorozpočtové) :
Rozpočet na rok 2017
1.140.089,37

Skutočnosť k 31. 12. 2017
0

% čerpania
-

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1.140.089,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12.
2017 v sume 0,00 EUR.
Na základe podpísanej zmluvy na nenávratný finančný príspevok určený na refinancovanie
projektu Spoločných zariadení PÚ obec predpokladala okamžité splatenie úveru, ktorý obec
musela prijať na počiatočné financovanie projektu. Keďže obec v roku 2017 neobdŕžala daný
nenávratný finančný príspevok nemohla splatiť úver, ktorý prijala na daný projekt. Dané položky
sa teda presúvajú na obdobie budúceho roka, kedy by malo dôjsť k preplateniu nákladov
projektu podľa aktuálnych informácií, ktoré ma obec k dispozícii.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR

187 216,76
160 689,32

26 527,44
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Kapitálové príjmy spolu

540,00

z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

1 129 044,51

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

- 1 128 504,51
- 1 101 977,07
1 120 139,11
0,00

1 120 139,11
1 307 895,87
1 289 733,83
18 162,04

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

18 162,04

Stav financií k 31. 12. 2017

23 611,40
838,11
4 258,45
352,80
0,00
0,00
18 162,04

Prostriedky rezervný fond minulé obdobia
Prostriedky depozit mzdy
Prostriedky sociálny fond
Prostriedky potraviny ŠJ
Ceniny stravné lístky
Prebytok rozpočtu

Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. § 10 odst.3 písm. a) a b) o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtový výsledok hospodárenia obce
sa zisťuje sumarizáciou bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok. Podľa § 10 ods. 6
zákona č. 253/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu sú finančné operácie,
ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. je schodok vo výške 1 101 977,07 EUR.
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 26 527,44 EUR. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 1 128 504,51 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a výsledkom finančných operácií. Bilancia finančných operácií je
kladný zostatok z finančných operácií vo výške 1 120 139,11 EUR. Tento prebytok finančných
operácií v sume 1 101 977,07 € bol použitý na krytie schodku hospodárenia.
Schodok rozpočtu v sume 1 101 977,07 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 bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný
z finančných operácií.
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Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 258,45 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 258,45 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
352,80 EUR,
ktoré je možné použiť 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.
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 v sume 18 162,04 € EUR, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu 18 162,04 € EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu
rezervného fondu za rok 2017 vo výške 18 162,04 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2017 predstavuje sumu 23 611,40
€. Z predmetného zostatku účelové finančné prostriedky na bežné výdavky (depozitované mzdy
školstvo) sú v sume 4 258,45 €, prostriedky rezervného fondu minulých rokov sú v sume 838,11
€ a prostriedky sociálneho fondu sú v sume 352,80 €. Uvedené účelové finančné prostriedky
budú použité v súlade s ich účelovým určením v roku 2018.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 :
- uznesenie č. 3/2017 zo dňa 22. 06. 2017
obstaranie DHM – výstavba Altánok
- uznesenie č. 4/2017 zo dňa 24. 08. 2017
obstaranie DHM – výstavba Altánok
- uznesenie č. 6/2017 zo dňa 14. 12. 2017
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
- uznesenie č. 6/2017 zo dňa 14. 12. 2017
obstaranie DHM- výstavba fitness ihrisko
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2017

Suma v EUR
4 042,95
23 717,13
26 921,97
15 000,00
4 495,45
6 000,00
1 426,52
838,11
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Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2017

Suma v EUR
372,40
595,53
615,13

352,80

6. Bilancia aktív a pasív 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 dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1. 1. 2017 v EUR
408 297,53
375 270,01

KZ k 31. 12. 2017 v EUR
1 755 583,44
1 731 595,49

0,00
302 110,61
73 159,40
32 777,28

0,00
1 658 444,73
73 150,76
23 731,19

0,00
0,00
0,00
457,89
32 319,39

0,00
0,00
0,00
119,79
23 611,40

250,24

256,76

ZS k 1. 1. 2017 v EUR
408 297,53
166 421,36

KZ k 31. 12. 2017 v EUR
1 755 583,44
305 260,21

0,00
0,00
166 421,36
8 407,80

0,00
0,00
305 260,21
1 103 233,06

0,00
0,00
372,40
8 035,40
0,00
233 468,37

550,00
0,00
352,80
9 132,72
1 093 197,54
347 090,17

PASÍVA
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
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017
Obec k 31. 12. 2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

1 093 197,54 EUR
0,00 EUR
861,85 EUR
0,00 EUR
4 863,60 EUR
3 338,20 EUR
971,87 EUR

8. 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 poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OŠK Miňovce
Únia žien

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 300 €
200 €

2 300 €
200 €

0
0

-4-

K 31. 12. 2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené žiadne právnické osoby ani príspevkové organizácie.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
c)

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

ZŠ - Asistent
Deti v HN – učebné pomôcky
Deti v HN - strava
Záchranné práce mimor. sit.
MŠ – predškolská výchova
Evidencia obyvateľov
a register adries
ZŠ- Učebnice
Voľby do VÚC
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
ZŠ- normatív

9 224,00
16,60
127,91
1 778,11
815,00
140,97

9 224,00
16,60
127,91
1 778,11
815,00
140,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17
760,50
403,00
30,74
26 136

17
760,50
403,00
30,74
26 136

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

ÚPSVaR aktivačné prácenástroje a pracovné odevy
ÚPSVaR projekt 173950J28
ÚPSVaR projekt 110201654
ÚPSVaR projekt 1639054108
ÚPSVaR projekt 173905461
ÚPSVaR aktivačné prácenástroje a pracovné odevy
ÚPSVaR projekt 173950J28
ÚPSVaR projekt 110201654
ÚPSVaR projekt 1639054108
ÚPSVaR projekt 173905461
ÚPSVaR projekt 1639054108

588,61

588,61

0,00

1 220,46
1 668,73
984,94
1 946,99
103,88

1 220,46
1 668,73
984,94
1 946,99
103,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

215,38
294,47
173,92
343,58
581,95

215,38
294,47
173,92
343,58
581,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

Výstavba fitness ihrisko

3 500,00

3 500,00

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

ESF
ESF
ESF
ESF
ESF
ŠR spolufin. ESF
ŠR spolufin. ESF
ŠR spolufin. ESF
ŠR spolufin. ESF
ŠR spolufin. ESF
IZM Implementácia
zamestn. mladých

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemala poskytnuté prostriedky od žiadnej ďalšej obce.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ

PSK
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11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že obec nemala hlavného kontrolóra v roku 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že obec mala vykonaný audit v roku 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 18 162,04 EUR.
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