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Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie 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 2016 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 a jej rozpočtových organizácií bol schválený obecným  zastupiteľstvom dňa 2.12.2016  uznesením č. 

262/2016 Zmeny rozpočtu:   

- prvá  zmena  schválená dňa 3.2.2017 uznesením č. 293/2017  

- druhá zmena schválená dňa 31.3.2017 uznesením č. 301/2017  

- tretia zmena  schválená dňa 26.5.2017 , uznesením č. 319/2017  

- štvrtá zmena schválená 21.7.2017, uznesením  346/2017  

- piata zmena schválená dňa 30.9.2017  starostom obce- transfery 

- šiesta zmena schválená dňa 6.10.2017 – uznesením 365/2017  

- siedma zmena schválená k 8.12.2017- uznesením č. 379/2017 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017   

  

  

    

Schválený  

rozpočet   

Schválený 

rozpočet  po 

poslednej zmene  

Príjmy celkom  1161630 1421601 

z toho :      

Bežné príjmy  1069630 1156866 

Kapitálové príjmy  78000 44620 

Finančné príjmy    0 203225 

Príjmy RO s právnou subjektivitou  15000  16890 

Výdavky celkom  1161630  1386947  

z toho :      

Bežné výdavky  410813 555895  

Kapitálové výdavky  199755  255945  

Finančné výdavky  2326 4826  

Výdavky RO s právnou subjektivitou  548636 570281 

Rozpočet  obce  0  34654  

  

  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017   

  

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia  

1421601                   1,440.556,28                       101,33 

  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1,421.601 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1440.556,28 EUR, čo 

predstavuje  101,33 % plnenie.   

  

1. Bežné príjmy  
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 1,156.866 bol skutočný príjem 1,172.259,41€, čo predstavuje 101,33% 

 

  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1,156.866 bol skutočný príjem 1,172.259,41 €, čo predstavuje 101,33% 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 599110 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné 

prostriedky zo ŠR v sume 610.637,- EUR, čo predstavuje plnenie na 101,92%.   

  

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 28680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 28.838,- EUR, čo je 100,55 % plnenie. Príjmy 

dane z pozemkov boli v sume 14.168,- EUR, dane zo stavieb boli v sume 14.594,- EUR a dane z bytov boli v sume 

76,- EUR. K 31.12.2017  obec eviduje pohľadávky daňových príjmov v sume  1.197,09 EUR.  

  

Daň za psa 1.341,- € 

Daň za užívanie verejného priestranstva 840,-€ 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 46.495,-€ 

  

b) nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  

21000                 24515                 116,73  

  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 13000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15300 EUR, čo je 117,70 % plnenie. Uvedený 

príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 766,- EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a 

objektov v sume 14130 EUR a príjem za prenájom strojov a zariadení  

404,-€ . 

  

  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 4600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  5276,- EUR, čo je 114,70% plnenie.   

 Iné poplatky- za predaj výrobkov a služieb- rozpočet 3.550, príjem 3.939,-€, čo je 110,96% 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  

15270               15.793,38                 103,29 

  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15270 EUR, bol skutočný príjem vo výške 15.793,38 EUR, čo predstavuje 

103,30% plnenie.   

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy za vedenie účtovníctva MŠ, odvody za hracie 

automaty.   

  

  

Prijaté granty a transfery  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 443226 EUR bol skutočný príjem vo výške 443.729,- EUR, čo predstavuje 

100,11% plnenie.  

  

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR  Účel  

UPSVR Čadca  707,76 deti v hmotnej núdzi  

UPSVR Čadca  20782,12  VPP  

UPSVR Čadca  4951,88 administratívne práce  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  

1,156.866  1,172.259,41  101,33 
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OU Čadca  150,-  civilná ochrana  

OU Čadca 610,07 Transfer na povodne 

MV SR   1897,10 Voľby do VUC 

MV SR  83,- Transfer na učebnice  

MV SR  3712,- Transfer na lyžiarsky výcvik  

MV SR  381144,- na činnosť ZŠ  

MV SR  917,-  na odchodné ZŠ  

MV SR  5184,- vzdelávacie poukazy  

MV SR  145,-  deti  sociálne znevýhodnené  

MV SR  2772,-  5-ročné deti v MŠ  

MV SR  193,35  na ZP starostlivosť  

MV SR  3068,31  matričná činnosť  

MV SR  1924,17  na výstavbu  

MV SR 89,38 Na cestné hospodárstvo 

MV SR  682,77  register obyvateľstva  

MV SR 85,20 Register adries 

Mikroregión HK  878,80 Transfer na kultúrne podujatie  

VUC Žilina 500,- Transfer na podporu športu 

DPO SR  5000,- Na vybavenie DHZ 

DPO SR 7910,- Na zariadenie DHZ 

  

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  

  

2. Kapitálové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  

42400  42.409,39 100,02  

   

  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 42400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 42409,31 EUR, čo 

predstavuje  100,02 % plnenie.   

  

Príjem z predaja kapitálových aktív:  

Z rozpočtovaných 1220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1220 EUR.   

  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív   

Z rozpočtovaných  1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 305 EUR, čo predstavuje 30,54 % plnenie.  

  

  

 

Granty a transfery  

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované v sume 42400 € a príjem bol 42.409,39 €, čo predstavuje 100,02% 

plnenie. 

 

Poskytovateľ  suma účel 

MV SR  23.858,- Vybavenie DHZ 

MF SR 10.000,- Rekonštrukcia knižnice 

MŽP SR 8.551,39 Úhrada za pozemok pod zberný dvor 

   

 

  

3. Príjmové finančné operácie:   

   

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  
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203225 203225  100  

  

Z rozpočtovaných finančných príjmov 203225 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 203.225,- EUR, čo 

predstavuje  100% plnenie, z toho 185.225,-€ tvoria prostriedky predchádzajúcich rokov a 18.000,-€ tvorí úver z Prima 

banka Slovensko a. s. na nákup automobilu pre DHZ. 

  

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

Bežné príjmy   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia  

16890                   21.137,04                 125,14 

  

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 16890 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21.137,04 EUR, čo 

predstavuje 125,14 % plnenie.   

  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:  

Základná škola                                      6.890,12 EUR  

Materská škola  14.246,92 EUR  

    

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017   

  

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania  

1386947       1,313.547,-                        94,70  

  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1386947 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 1,313.547,- EUR, 

čo predstavuje  94,70 % čerpanie.   

  

  

1. Bežné výdavky   

   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania  

555895               529.147,70                 95,20 

  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 555895 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 529.147,70  EUR, čo 

predstavuje  86,34% čerpanie.   

  

Hospodárenie obce za rok 2017 je prílohou záverečného účtu.   

  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných 163.647,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 162.657,- EUR, čo je 99,39% čerpanie. 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných 

pracovníkov, pracovníkov školstva a pracovníkov hospodárskeho dvora  

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  60.550,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 57.773,- EUR, čo je 95.41% čerpanie.   

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 315.338,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 293.495,- EUR, čo je 93,07% čerpanie. 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a 

štandardná údržba, odvoz a uskladnenie odpadov, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.  

Bežné transfery  

Z rozpočtovaných 16050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15.146,- EUR, čo predstavuje 94,36 % 

čerpanie.  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami  

Z rozpočtovaných  210 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 144,- EUR, čo predstavuje 68,54 % 

čerpanie.   

  

2) Kapitálové výdavky :  

   



                                                                       7 

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania  

255945                236.022,18                92,22 

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 255945 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 236.022,18 EUR, 

čo predstavuje  92,22% čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:   

Výstavba zberného dvora z rozpočtovaných  82104 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 81.857,- 

EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie.   

Nákup prevádzkových strojov a zariadení DHZ -z rozpočtovaných  43.281,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 

31.12.2017 v sume 42.874,- EUR, čo predstavuje 99,06 % čerpanie.   

Nákup automobilu DHZ- z rozpočt. výdavkov 18.260,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 18.261,-€, čo 

predstavuje 100% .  

Nákup osobného automobilu Škoda Yeti –z rozpočt. výdavkov 7870,-€ bolo skutočne čerpané 7.867,-€, čo 

predstavuje 99,96%.  

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií– z rozpočt. výdavkov 37.200,-€ bolo skutočne čerpané 

37.213,-€ , čo predstavuje 100,03%  

Doplatok fa. za rekonštrukciu strechy na budove OU: z rozpočtovaných 13.300,-€ bolo skutočne čerpané 13.338,-

€,, čo je 100,28%. 

  

3) Výdavkové finančné operácie :  

   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania  

4826                   4.464,-                92,50  

  

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 4.826,-EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 4.464,- EUR, čo 

predstavuje  92,50 % čerpanie- na splácanie istiny z prijatých úverov a lízingu na škoda Yeti  

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.   

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

 Bežné výdavky   

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania  

580281              543912,44                93,73  

  

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 580281 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 543912,44 EUR, čo 

predstavuje  93,73 % čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :  

Základná škola                         431.469,24EUR  

Materská škola                         112.443,20 EUR  

    

 Kapitálové výdavky  

 Rozpočtové organizácie r. 2017 nečerpali kapitálové výdavky 
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 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

  

Hospodárenie obce  

  

  

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR  

  

Bežné  príjmy spolu  1,193.396,45 

z toho : bežné príjmy obce       1,172.259,41 

             bežné príjmy RO  21.137,04 

Bežné výdavky spolu  1,073.060,14 

z toho : bežné výdavky  obce   529.147,70 

             bežné výdavky  RO  543.912,44 

Bežný rozpočet  120.336,31 

Kapitálové  príjmy spolu  43.934,83 

z toho : kapitálové  príjmy obce   43.934,83 

             kapitálové  príjmy RO  0  

Kapitálové  výdavky spolu  236.022,18 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   236.022,18 

             kapitálové  výdavky  RO  0  

Kapitálový rozpočet   -192.087,35 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
-71.751,04 

Vylúčenie z prebytku   51.621,44+2.680,77 +11.400,-=65.702,21  

Transfery aj ZŠ+ Fond opráv + zábezpeka 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu  

-137.453,25  

Príjmy z finančných operácií  203.225,- 

Výdavky z finančných operácií  4.464,41  

Rozdiel finančných operácií  198.760,59 

Hospodárenie obce po úpravách  61.307,34 

PRÍJMY SPOLU    1440.556,28 

VÝDAVKY SPOLU  1313546,73 

Hospodárenie obce   127.009,55 

Vylúčenie z prebytku   65.702,21  

Upravené hospodárenie obce   61.307,34€  

  

 Riešenie hospodárenia obce.   

 

Schodok rozpočtu v sume -137.453,25 € 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 z.n.p. vznikol tým, že 

obec musela na konci roku 2017 refinancovať z vlastných prostriedkov výstavbu zberného dvora, pričom žiadosť 

o platbu bude zaslaná r. 2018. Schodok rozpočtu navrhujeme  vysporiadať nasledovne: 

   

- z návratných zdrojov financovania       96.000,- € /preklenovací úver na výstavbu Zberného dvora/  
- z finančných operácií                            41.453,25€ 
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Zostatok  finančných operácií v sume  61.307,34  €, navrhujeme použiť na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  41.453,25  € 
- posilnenie kapitálových výdavkov 19.854,09 € 

 

 

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.. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo.  

                  

Fond rezervný  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2017   19.373,45        

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý     8.361,- 

                  rozpočtový rok    

                - z rozdielu medzi výnosmi a 

nákladmi                    z podnikateľskej 

činnosti po zdanení   

0  

                - z finančných operácií                                      0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :                                      0 

               - krytie schodku rozpočtu  0  

               - ostatné úbytky   0  

KZ k 31.12.2017  27.734,45 

  

  

Sociálny fond  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.  

  

Sociálny fond  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2017                                   74,12  

Prírastky - povinný prídel -     1   %                                                       1.702,52 

               - povinný prídel -        %                          

               - ostatné prírastky       27,32      

Úbytky   - závodné stravovanie                                                        1.803,96 

               - regeneráciu PS, dopravu                     

               - dopravné                               

               - ostatné úbytky                                                      

KZ k 31.12.2017                                      0 

  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

  

A K T Í V A   

Názov    ZS  k  1.1.2017  v EUR  KZ  k  31.12.2017 v EUR  

Majetok spolu  3907773,43  4180436,47  

Neobežný majetok spolu  1533598,18 1934506,77  

z toho :      

Dlhodobý nehmotný majetok  943,93  2666,73  

Dlhodobý hmotný majetok  1121348,40  1520534,19  
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Dlhodobý finančný majetok  411305,85  411305,85  

Obežný majetok spolu  2372805,40 2244613,68  

z toho :      

Zásoby                     20621,54  20403,80  

Zúčtovanie medzi subjektami VS  2084252,48  2018095,40  

Dlhodobé pohľadávky  0  0  

Krátkodobé pohľadávky   2661,15  4148,76  

Finančné účty   265270,23 201965,72  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0  0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0  0  

Časové rozlíšenie   1369,85  1316,02  

    

P A S Í V A   

Názov  ZS  k  1.1.2017 v EUR  KZ  k  31.12.2017 v EUR  

Vlastné imanie a záväzky spolu  3907773,43  4180436,47  

Vlastné imanie   2964753,15  3086379,38 

z toho :      

Oceňovacie rozdiely   0  0  

Fondy  0  0  

Výsledok hospodárenia   2964753,15  3086379,38  

Záväzky  170911,58  214953,37  

z toho :      

Rezervy   12118  12118  

Zúčtovanie medzi subjektami VS  110715 41781,44 

Dlhodobé záväzky  15846,34 7866,66  

Krátkodobé záväzky  31155,35  137437,27  

Bankové úvery a výpomoci  1076,89  15750  

Časové rozlíšenie  772108,70  879103,72  

  

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017  

  

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:  

- voči bankám                  15.750,- EUR  

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)  0 EUR  

- voči dodávateľom    103.735,63 EUR  

- voči štátnemu rozpočtu                          EUR  

- voči zamestnancom              12.890,11  EUR  

- voči poisťovniam a daňovému úradu  9.184,87 EUR  

- ostatné  0 EUR  
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Obec  uzatvorila v roku 2016  lízingovú zmluvu na nákup vozidla Škoda Yeti ktorej zostatok je vo výške 7.866,66 

€ Obec uzatvorila v t. roku zmluvu o úvere s Prima banka Slovensko a.s. vo výške 18.000,-€ na nákup vozidla 

DHZ- Ford Transit. Mesačná splátka úveru je 250,-€, zostatok úveru je 15.750,-€. 

  

8. Hospodárenie 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  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 

na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.   

  

Žiadateľ dotácie  

Účelové určenie dotácie : uviesť   

- 1 -  

Suma poskytnutých 
finančných  

prostriedkov  

  

- 2 -  

Suma skutočne 
použitých  

finančných  

prostriedkov  

- 3 -  

Rozdiel  

(stĺ.2 - stĺ.3 

)  

  

  

- 4 -  

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť  10.000,-EUR  10.000,-EUR  0  

Dobrovoľný hasičský zbor- bežné výdavky na činnosť            2.353,22        2.353,22          0  

 Jednota dôchodcov           500,-           500,-          0 

 Folklórny súbor  Nevädza         1.000,-        1.000,-          0 

  

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  o dotáciách.  

10. Podnikateľská činnosť    

  

Obec nevykonávala v r. 2017 žiadnu podnikateľskú činnosť   

  

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči   

  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu  

c) štátnym fondom  

d) rozpočtom iných obcí  

e) 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:  

  

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO  

  

Rozpočtová organizácia  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov    

 Rozdiel - vrátenie  

Materská škola    124.966,95  116.810,50 8.156,49   

Základná škola- ŠKD+ CVČ    37.081,88   37.081,88  0   
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR  

  

Rozpočtová organizácia  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov    

Rozdiel - vrátenie  

Základná škola Korňa  392.495,- 382.655,-  9.840,- 

Materská škola  Korňa  2.772,-  2.772,-   0  

        

  

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  

  

- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie  

  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  

  

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

školstvo, matrika, ....   

- bežné výdavky  

- 2 -  

Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

UPSVR Čadca  transfer pre deti ohrozené sociálnym vylúčením         707,76  694,32 13,44 

UPSVR Čadca  Transfer na administratívne práce         4.951,88   4.951,88  0  

UPSVR Čadca  Verejnoprospešné práce       20.782,12  20,782,12  0  

MV SR  transfer na voľby VÚC      1.897,10 1.593,44 303,66 

vrátené r. 

2017  

MV SR  transfer na COO        150,-    150,-  0  

MV SR  Transfer ZŠ na činnosť       381144,-  371304,- 9840,- 

MV SR  Transfer ZŠ na učebnice        83,50  83,50  0  

MV SR  Transfer ZŠ na odchodné        917,-  917,-  0  

MV SR  Transfer pre sociálne znevýhodnené deti       145,- 145,- 0 

MV SR  Transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy        5.184,-  5.184,-   

MV SR  Transfer na lyžiarsky výcvik        5.250,- 3.712,- 1.538,-

vrátené r. 

2017  

MV SR  Transfer MŠ pre 5- ročné deti       2.772,- 2.772,-  0  

MV SR  Transfer na výkon ŠS -cestná doprava        89,38  89,38  0  

MV SR  Transfer na výkon ŠS –matričná činnosť       3068,31 3068,31  0  

MŽP  Transfer na výkon ŠS –životné prostredie       193,35  193,35  0  

MV SR  Transfer na výkon ŠS –stavebný úrad       1924,17  1924,17  0  

MV SR  Transfer na výkon ŠS –register obyvateľstva+ 

register adries  

      682,77  682,77  0  

MV SR  Transfer na haváriu ZŠ- bežné výdavky  z r. 

2016 

       62180,- 0 

MV SR  Transfer na vybavenie DHZ z r. 2016        0 47.845,-  690,-  
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MVRR Transfer na zberný dvor      8.551,31 8.551,31 0 

MV SR  Transfer na vybavenie DHZ      31.768,- 0 31.768,- 

MF SR Transfer na rekonštrukciu knižnice     10.000,- 0 10.000,- 

OU Žilina Transfer na povodne      610,07 610,07 0 

Mikroregión 

Horné Kysuce  

Transfer na kultúrne podujatie        100,-  100,-  0  

DPO SR  Transfer na vybavenie DHZ        5000,-  5000,-  0  

  

c) 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 inou obcou.   

  

  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť   Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

VUC Žilina transfer na podporu športu      500,- 500,- 0 

  

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         

Príloha č.2 Záverečného účtu.  

  

  

  

  

  

  

  

Vypracovala:                                                                  Predkladá:   

Ing. Jana Brezinová                 Štefan Belko, starosta obce  

  

  

  

V Korni dňa 23.4.2018  
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13. Návrh uznesenia:  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

  

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku rozpočtového hospodárenia na posinenie kapitálových výdavkov 

v r. 2018 

  

  


