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Záverečný účet obce 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 2017 bol zostavený ako prebytkový. 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 6.12.2016 uznesením č.126/2016.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.1.2017 uznesením č. 7/2017
- druhá zmena schválená dňa 7.6.2017 uznesením č. 41/2017
- tretia zmena schválená dňa 12.7.2017 uznesením č. 53/2017
- štvrtá zmena bol vzaté na vedomie dňa 2.10.2017
- piata zmena schválená dňa 2.10.2017 uznesením č. 83/2017
- šiesta zmena schválená dňa 6.11.2017 uznesením č. 94/2017
- siedma zmena schválená dňa 6.12.2017 uznesením č. 106/2017
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2017 starostu dňa 29.12.2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017

3 087 081

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
3 406 285

2 590 781
300
484 000
12 000
3 080 852

2 671 997
149 814
563 449
21 025
3 256 117

719 374
1 689 856
0
671 622
6 229

749 133
1 813 353
0
693 631
150 168

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
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 385 260

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 505 688,05

103,6 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 385 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
3 505 688,05 EUR, čo predstavuje 103,6 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 671 997

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 690 389,40

100,7 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 671 997 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 690 389,40 EUR, čo predstavuje 100,7 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 176 730

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 194 913,11

100,8 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 660 025 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 676 463,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,5 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 1 400 495 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 400 733,10 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,0 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 88 898,98
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 309 243,82 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
2 590,30 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 400 660,25 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 72,85 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 1 794,10 EUR.
Daň za psa
556 €
Daň za užívanie verejného priestranstva
436,65 €
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
8 370,10 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 36 111,71 €
Daň za ubytovanie
72 242,04 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
31 887

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

32 144,09

100,8 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 23 562 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 679,34 EUR, čo je
100,5 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 005,73
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 624,70 EUR a refundácia
energií v týchto objektoch v sume 12 048,91 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8 325 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 464,75 EUR, čo je
101,68 % plnenie.
Uvedený príjem ďalej predstavujú správne poplatky v sume 2 956,50 €, pokuty za porušenie
predpisov v sume 884 €, príjem z recykl. fondu 322 €, za vyhlášku, dom smútku, náhrady
3 299,04 €, poplatky za znečistenie ovzdušia 169,28 €, odvody z hazardných hier 823,85 €, za
výrub stromov 10,08 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 742

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

22 693,10

99,8 €

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22 742 EUR, bol skutočný príjem vo výške
22 693,10 EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 3 766,74 € a z vratiek
TAVOSu Piešťany z vkladov do základného imania v sume 18 926,36 €. Úroky z vkladov na
účtoch boli nulové.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 440 638 EUR bol skutočný príjem vo výške 440 639,10
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
ÚPSVaR Trnava
8 192,67 €
Okresný úrad Trnava, odbor školstva
5 437,00 €
ÚPSVaR Trnava
336,40 €
Obvodný úrad Trnava
1 184,65 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
3 000,00 €
Bratislava
Okresný úrad Trnava, odbor školstva
418 398,00 €
Ministerstvo vnútra SR
3 068,31 €
Ministerstvo vnútra SR
814,60 €
Okresný úrad Trnava, odbor živ.
prostredia

207,47 €

Účel
Preplatenie mzdových nákladov
Transfer pre predškolákov
Dotácia na deti v sociálnej núdzi
Dotácia na voľby do VÚC
Dotácia pre DHZ Zavar
Transfery na školstvo
Dotácia na matriku
Dotácia na úsek hlásenia pobytu,
registra obyvateľov a adries
Dotácia na životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
149 814

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

149 815

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 149 814 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
149 815 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 97,85 EUR, čo je 100,9 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 97,85 EUR .
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 717 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 717,15 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie, príjem z predaja pozemkov.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 149 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 149 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trnava, odbor školstva

Suma v EUR
149 000 €

Transfer
telocvične

Účel
na
rekonštrukciu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
563 449

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

665 483,65

118,1 €

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 563 449 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 665 483,65 EUR, čo predstavuje 118,1 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 12.7.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 1 220 026 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 462 309,20 EUR.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 174,45 EUR
- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov – banková zábezpeka 200 000 EUR.
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
16 645

Skutočnosť k 31.12.2017
16 645,10

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 645 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
16 645,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
16 645,10 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 380

Skutočnosť k 31.12.2017
4 380

Záverečný účet Obce Zavar za rok 2017

% plnenia
100 %
6

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
4 380 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, dar od súkromnej spoločnosti.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4 380 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 562 486

Skutočnosť k 31.12.2017
2 683 960,57

% čerpania
104,7 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 562 486 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2 683 960,57 EUR, čo predstavuje 104,7 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
749 133

Skutočnosť k 31.12.2017

695 434,94

% čerpania

92,8 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 749 133 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
695 434,94 EUR, čo predstavuje 92,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 230 683 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
218 304,27 EUR, čo je 94,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ,
matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov na dohodu, odmeny poslancov, preplatenie PN.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 79 353 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
74 672,93 EUR, čo je 94,1 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 423 510 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
388 828,18 EUR, čo je 91,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie budov a verejného osvetlenia, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, odvoz odpadu, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 53 437 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 49 634,01
EUR, čo predstavuje 92,9 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 813 353

Skutočnosť k 31.12.2017
1 788 525,63
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 813 353 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 788 525,63 EUR, čo predstavuje 98,6 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Stavba ulice Výhon
Z rozpočtovaných 327 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 325 039,36
EUR, čo predstavuje 99,4 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia Blavskej ulice s dažďovou kanalizáciou
Z rozpočtovaných 370 870 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 367 167,31
EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie
c) Rekonštrukcia Domu služieb
Z rozpočtovaných 545 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 544 177,39
EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

200 000

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 200 000 EUR, čo predstavuje ... % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR na vrátenie bankovej zábezpeky
stavebným firmám bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 200 000 EUR, čo predstavuje
...... %, tento výdavok sa nerozpočtuje.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
682 033,95

Skutočnosť k 31.12.2017
674 574,14

% čerpania
98,9 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 682 033,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 674 574,14 EUR, čo predstavuje 98,9 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
674 574,14 EUR.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
Záverečný účet Obce Zavar za rok 2017
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11 598

11 597,85

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 598 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 11 597,85 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
11 597,85 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

2 707 034,50

z toho : bežné príjmy obce

2 690 389,40

bežné príjmy RO

16 645,10

Bežné výdavky spolu

1 370 009,08

z toho : bežné výdavky obce

695 434,94

bežné výdavky RO

674 574,14

Bežný rozpočet

1 337 025,42
154 195,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

149 815,00

kapitálové príjmy RO

4 380,00

Kapitálové výdavky spolu

1 800 123,48

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

1 788 525,63
11 597,85

-1 645 928,48
-308 903,06
-156 459,81
-465 362,87

Príjmové finančné operácie

665 483,65

Výdavkové finančné operácie

200 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

465 483,65
3 526 713,15
3 370 132,56
156 580,59
156 459,81
120,78

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 308 903,06 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 v sume 156 459,81 EUR bol v rozpočtovom roku 2017
vysporiadaný :
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-

z rezervného fondu
z finančných operácií

462 188,42 EUR
3 174,45 EUR.

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 7 459,81 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7 280 EUR,
- dotácia na cestovné náklady žiakov D.Lovčíc 179,81 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 149 000 EUR, a to na :
- rekonštrukciu telocvične v sume 149 000 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 v sume 465 483,65 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 465 362,87 EUR.
- 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
prebytok v sume 120,78 EUR, navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu
120,78 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
120,78 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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 2016
- oprava tvorby RF za rok 2015
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.52/2017 zo dňa 12.7.2017 obstaranie
ulice Výhon
- uznesenie č. 52/2017 zo dňa 12.7.2017
obstaranie Domu služieb
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
474 857,26
768 955,73
10,00

325 039,36
137 269,84

781 513,79

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Záverečný účet Obce Zavar za rok 2017
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % z HM
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky - príspevok na stravné
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 664,57
1 633,08

1 021,68
3 275,97

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
13 489 211,66
11 366 386,78

KZ k 31.12.2017 v EUR
14 864 479,15
12 800 255,15

0,00
10 890 608,13
475 778,65
2 120 073,11

0,00
12 324 476,50
475 778,65
2 062 248,07

584,89
592 859,70
0,00
76 132,72
1 450 495,80
0,00
0,00
2 751,77

876,38
1 063 898,76
30 352,59
24 963,06
942 157,28
0,00
0,00
1 975,93

ZS k 1.1.2017 v EUR
13 489 211,66
12 216 185,59

KZ k 31.12.2017 v EUR
14 864 479,15
13 600 097,87

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

-195 722,00
0,00
12 411 907,59
292 741,89

13 795 819,87
337 994,37

12 800,00
3 174,45
2 664,57
274 102,87

10 100,00
156 459,81
3 275,97
168 158,59

980 284,18

926 386,91

Záverečný účet Obce Zavar za rok 2017
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

144 046,91
12 004,30
7 785,66
2 532,18
156 459,81
0,00
0,00
15 165,51
337 994,37

z toho po lehote
splatnosti

143 326,67
12 004,30
7 785,66
2 532,18
156 459,81
0,00
0,00
15 165,51
337 274,13

720,24

720,24

8. Údaje o hospodárení 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 č. 2/2013 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-

OŠK Zavar- prevádzková činnosť, energie,
štartovné, cestovné, masér, výstroj, občerstvenie
FS Zavaran- krojové súčiastky, čižmy,
občerstvenie
Klub seniorov Zavar- autobus, vstupné do
Schonbrunn, kultúrna akcia, občerstvenie
Rímskokat. far. úrad Zavar- plyn, elektrika
ZO SZZ Zavar- energie, stromky, zemné
práce, postreky
Poľovné združenie Háj- energie, nájomné,
výživné pre psov
Dom seniorov Križovany- občerst. na
Vianoce
OZ Humánum Zavar- Country hody
ozvučenie, kozmetika k Vianociam

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

19 564,00

19 564,00

0,00

1 700,00

1 700,00

0,00

2 200,00

2 200,00

0,00

3 794,72
1 700,00

3 794,72
1 700,00

0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

100,00

0,00

670,00

670,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Zavar

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

693 631,80

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

686 171,99

7 459,81

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ÚPSVaR Trnava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

588,11

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

588,11

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
Trnava
OÚ Trnava
OÚ Trnava
ÚPSVaR
Trnava

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Preplatenie mzdových nákladov 2
8 192,67 €
pracovníkom zamestnaných na § 50J
Školstvo- mzdy,prevádzkové náklady
415 798,00
Školstvo- transfer na predškolákov
5 437,00
Školstvo: pre deti v soc. núdzi259,40
stravné, pomôcky
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Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

8 192,67

0,00

408 338,19
5 437,00
259,40

7 459,81
0,00
0,00

-5-
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DPO SR
Bratislava
Min.
vnútra SR
Min.
vnútra SR
OÚ Trnava
Min.
vnútra BA
OÚ Trnava

DPO - Mat.- tech. vybavenie, OOPP

3 000,00

3 000,00

0,00

Matrika výdavky- energie, mzda
a odvody, mat., telefón
Evidencia obyvateľov, registre
adries- mzdy, energie
Životné prostredie- mzdy, prev.
náklady
Voľby do VÚC SR- Odmeny členom
komisií, stravné, prevádzkové
náklady
Školstvo- kapitálové výdavky:
Rekonštrukcia telocvične

3 068,31

3 068,31

0,00

814,60

814,60

0,00

207,47

207,47

0,00

917,99

917,99

0,00

149 000,00

0,00 149 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Mesto Trnava- stavebný ú.
Mesto Trnava- CVČ

6 618,54
151,00
Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

6 618,54
151,00
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00
0,00
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
465 362,87 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 120,78 €.
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