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Záverečný účet Obce Vyšné nad Hronom 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet
ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č.40/2016
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 20.4.2017 (uznesenie č.9/2017)
- druhá zmena schválená dňa 20.4.2017 (uznesenie č.9/2017)
- tretia zmena schválená dňa 7.9.2017 (uznesenie č.24/2017)
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2017 (uznesenie č.43/2017)
Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách

54780,00

Rozpočet
po zmenách
93226,44

54780,00
0,00
0,00
54780,00

56231,08
0,00
36995,36
93226,44

54780,00
0,00
0,00
54780,00

53285,54
39940,90
0,00
93226,44

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 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
93226,44

Skutočnosť k 31.12.2017
93374,78

% plnenia
100,16

1) Bežné príjmy –daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
52984,00

Skutočnosť k 31.12.2017
56832,78

% plnenia
107,26

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 30000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 33551,25 EUR, čo predstavuje plnenie na
111,84 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16903,85 EUR,
čo je 101,83 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15453,19 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1450,66
EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 32,69 EUR.
Daň za psa: príjem: 204,00 EUR. Nedoplatok za minulé roky 8,00 EUR.
Daň za jadrové zariadenia : príjem: 3884,38 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: príjem: 2289,30 EUR
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch v sume 98,08 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1796,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1855,26

103,30

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 981,27 EUR, čo je
109,03 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 838,39 EUR a príjem
z prenajatých budov vo výške 142,88 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 264,00 EUR, čo je
88,00 % plnenie.
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 108,68 EUR, čo je
108,68 % plnenie.
Poplatky z účtov finančného hospodárenia:
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00
% plnenie.
Za stravné:
Z rozpočtovaných 486,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 501,31 EUR, čo je
103,15 % plnenie.
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3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy:
Medzi iné nedaňové príjmy:
- príjmy od Urbárskej spoločnosti Vyšné nad Hronom vo výške 735,20 EUR
- príjmy z dobropisov: dobropis za elektrickú energiu vo výške 57,33 EUR
- príjmy z vratiek: vratky z ročného zúčtovania ZP zamestnávateľa vo výške 42,02 EUR
Prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1451,08 EUR bol skutočný príjem vo výške 1451,08
EUR, čo je 100% plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1.
Štátny rozpočet
851,08 prenesený výkon št. správy ,dotácie na voľby
2.
ÚNSK
600,00 kultúra, šport
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

5) Finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
36995,36
32223,86
Finančné operácie predstavujú príjem z rezervného fondu obce.

% plnenia
87,10

Obec v roku 2017 čerpala z rezervného fondu obce na základe uznesenia OZ č.9/2017
z 20.4.2017 na investičnú akciu: Zmena zastrešenia Domu smútku (rekonštrukcia DS).
Mimorozpočtové príjmy: 177,25 EUR
Sú to príjmy zo SF na stravovanie zamestnancov na základe internej smernice o SF .
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
93226,44

Skutočnosť k 31.12.2017
89965,85

% plnenia
96,50

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
53285,54

Skutočnosť k 31.12.2017
50024,95

% plnenia
93,88

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 19220,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 18741,32
EUR, čo je 97,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka OÚ, kontrolórky
obce, starostky obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6857,54 EUR,
čo je 97,60 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 25588,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 22776,41 EUR,
čo je 89,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné výdavky, všeobecný materiál, rutinná
a štandardná údržba, poistenie majetku, poistné plnenie za škody v kultúrnom dome,
príspevky pre Spoločný OÚ, členské príspevky a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1451,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1451,08 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie. Je to vyúčtovanie výdavkov na transfery pre obec na voľby,
na prenesený výkon štátnej správy, transfer na kultúru a šport z rozpočtu NSK.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
39940,90

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

39940,90

100

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky investičnú akciu: Zmena zastrešenia Domu smútku
( rekonštrukcia DS).
Mimorozpočtové výdavky: 198,60 EUR
Ide o výdavky zo SF na základe internej smernice pre tvorbu a použitie sociálne fondu.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

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

Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

61150,92
61150,92

50024,95
50024,95

11125,98
0,00
0,00

39940,90

z toho : kapitálové výdavky obce

39940,90

HV kapitálového rozpočtu

-39940,90

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (finančné operácie )
Vylúčený schodok mimorozpočtových operácií
Upravené hospodárenie obce

-28814,92
0,00
-28814,92
32223,86
0,00
32223,86
93374,78
89965,85
3408,93
32223,86
21,35
3408,93

Prebytok rozpočtu v sume 3408,93 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, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu : 3408,93 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 3408,93 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného 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 (účet 221 002)
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie OZ
č.9/2017 (kapitál. výdavky na rekonštrukciu Domu smútku)
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
15608,77
9233,26
24842,03
0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica č.2/2017 o tvorbe a použitie
finančných a peňažných fondov
Sociálny fond (účet 472000 )
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie (príspevok na stravné lístky)
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
311,68
177,04
0,00
139,85
65,00
0,00
283,87

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

204698,06

213246,75

Neobežný majetok spolu

130186,32

165972,22

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

95643,91

131429,81

Dlhodobý finančný majetok

34542,41

34542,41

Obežný majetok spolu

74226,49

46989,27

z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

165,95

1440,09

74060,54

45549,18

285,25

285,26
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

204698,06

213246,75

Vlastné imanie

192695,62

202173,05

157,57

157,57

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok

0
hospodárenia

za

účtovné

0

5786,16

9477,43

4100,61

3611,99

375,00

400,00

obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

0

311,68

283,87

3413,93

2928,12

Bankové úvery a výpomoci

0

Časové rozlíšenie

0

7901,83

7461,71

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- daňový úrad
- orgány zdravot. a sociál .poistenia

0,00
848,13
0,00
1201,74
133,18
745,07

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

(došlé faktúry)
(mzdy za 12/2017)
(daň zo mzdy za 12/2017)
(odvody z miezd za 12/2017)

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

štátnemu rozpočtu
štátnemu fondu
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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
Uviesť: napr. školstvo, ...
-bežné výdavky
-kapitálové výdavky

ŠR
ŠR

Bežné výdavky – na voľby
Bežné výdavky – na prenesený
výkon štátnej správy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

568,30
282,78

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

568,30
282,78

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4)

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec nemá žiadne záväzky voči štátnym fondom.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Dotácia na podporu
kultúry
Dotácia na podporu
športu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

300,00

300,00

0

300,00

300,00

0

Dotácie boli použité na účel na ktorý boli určené a riadne zúčtované s ÚNSK.

9. Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Obec zostavuje a predkladá rozpočet bez programovej štruktúry na základe uznesenia OZ
č.40/2016 z 12.12.2016.
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10. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

11. Podnikateľská činnosť obce
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce
Obec neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu podľa VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce.
Obec v roku 2017 poskytla príspevok na chod Spoločného obecného úradu v Leviciach vo
výške 127,59 EUR.
Vypracovala: Tóthová Zlatica

Predkladá: Tóthová

Vo Vyšnom nad Hronom, dňa 5.3.2018

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 3408,93 EUR, zisteného 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,
na :
- tvorba rezervného fondu: 3408,93 Eur
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Výrok z prerokovania Záverečného účtu obce Vyšné nad Hronom za rok 2017:
Uznesenie č. 10 /2018 z rokovania OZ zo dňa 19.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšné nad Hronom v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017
b) schvaľuje
Záverečný účet obce Vyšné nad Hronom za rok 2017 bez výhrad
c) schvaľuje
použitie prebytku v sume 3408,93 €, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.
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