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Záverečný účet obce Dedinka 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 15.12.2016 Uznesením
č. 3/XVII/15.12.2016.
Zmeny rozpočtu:
- zmena schválená dňa 03.03.2017 (Uznesenie č. 4/XVIII/03.03.2017)
- zmena schválená dňa 01.08.2017 (Uznesenie č. 1/XXII/01.08.2017)
- zmena schválená dňa 25.09.2017 (Uznesenie č. 2/XXIII/25.09.2017)
- zmena schválená dňa 08.12.2017 (Uznesenie č. 8/XXIV/08.12.2017)
- ostatné zmeny
Rozpočet obce k 31.12.2017
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene

505 736

519 608,22

405 134

413 574,22

0

3 325

100 000

100 045

602

2 664

Výdavky celkom

502 736

510 900

z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

210 936
100 000

211 944,22
103 325

7 000

7 000

s právnou

184 800

188 630,78

Rozpočtové hospodárenie obce

3 000

8 708,22

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Finančné výdavky
Výdavky RO
subjektivitou
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
519 608,22

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

508 378,42

97,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 519 608,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 508 378,42 EUR, čo predstavuje 97,84 % plnenie.
1) Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
413 574,22

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

412 974,50

99,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 413 574,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 412 974,50 EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
258 403

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

257 861,48

99,79

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 208 000 EUR z výnosu dane z príjmov
poukázanej územnej samospráve boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu v sume 207 817,82 EUR, čo predstavuje plnenie 99,91 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 752 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26 734,98 EUR, čo
predstavuje 99,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 252,70 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3 460,67 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 21,61 EUR.
Daň za psa - z rozpočtovaných 1 050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 039,50 EUR, čo predstavuje 99,00 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na štvordani v sume 1 465,44 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 705 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 705 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Daň za jadrové zariadenie - z rozpočtovaných 11 112 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 11 111,21 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - z rozpočtovaných
10 784 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 452,97 EUR, čo predstavuje
96,93 % plnenie.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 251

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

22 206,15

99,80
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Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18 961 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 959,90 EUR, čo
predstavuje 99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 3 600,99 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
15 358,91 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 3 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 246,25 EUR, čo
predstavuje 98,67 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje ostatné poplatky v sume 1023 EUR
a príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 2 223,25 EUR.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 780

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 766,65

99,65

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 780 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 3 766,65 EUR, čo predstavuje 99,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 309,88 EUR, príjem
z dobropisov v sume 323,46 EUR, príjem z vratiek v sume 1 802,51 EUR a príjem
z refundácií v sume 1 330,80 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
129 140,22

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

129 140,22

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 129 140,22 EUR bol skutočný príjem vo výške
129 140,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ
Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra, odbor
školstva
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky,
organizačný odbor
Nitriansky samosprávny kraj

Suma v EUR

Účel
68,03 Starostlivosť o životné
prostredie

240,24 Hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
163,60 Register adries
1 932,48 Matrika
124 786 Školstvo
16,60 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností
dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
433,27 Voľby
1 500,00 Dotácia na podporu kultúry

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2) Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 325

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 325

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov obce 3 325 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 3 325 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 3 325 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 325 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ
Nitriansky samosprávny kraj

Suma v EUR
3 325

Účel
Odpočívadlo pre cyklistov

3) Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
100 045

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

89 767,93

89,73

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií obce 100 045 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 89 767,93 EUR, čo predstavuje 89,73 % plnenie.
Schválené použitie rezervného fondu bolo v sume 99 720 EUR, skutočné plnenie bolo v sume
88 650,04 EUR.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 44,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 276,71 EUR
v súlade so zákonom 583/2004 Z. z.
Skutočné plnenie iných príjmových finančných operácií bolo v sume 796,68 EUR zábezpeka v 6 bytovej jednotke.
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ Dedinka
Bežné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 664

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 310,99

86,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 664 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 310,99 EUR, čo predstavuje 86,75 % plnenie.
Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
510 900

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

437 210,24

85,58

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 510 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 437 210,24 EUR, čo predstavuje 85,58 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211 944,22

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

164 761

77,74

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 211 944,22 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 164 761 EUR, čo predstavuje 77,74 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Funkčná klasifikácia

EK

Text

Schválený
rozpočet
na rok
2017 po
poslednej
zmene

%
Skutočnosť čerpania
k 31.12.2017

610

mzdy, platy, služobné
príjmy, ostatné osobné vyrovnania

50 149, 68

48 771,16

97,25

620
630
640

poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
bežné transfery

18 608,18
75 714,49
1 700,00

16 897,30
42 245,60
1 629,20

90,81
55,80
95,84

finančná a rozpočtová oblasť

630

tovary a služby

1 450,00

1 441,34

99,40

všeobecné verejné služby

610

mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

50,00

50,00

100

620
630

poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby

21,04
362,23

21,04
362,23

100
100

cestná doprava

630

tovary a služby

2 000,00

809,54

40,48

nakladanie s odpadmi

630

tovary a služby

15 800,00

13 025,71

82,44

rozvoj bývania

650

splácanie úrokov

2 000,00

1 499,11

74,96

verejná správa
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rozvoj obcí

610

mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

620

10 930,00

10 920,12

99,91

poistné a príspevok do poisťovní

3 906,00

3 901,77

99,89

630

tovary a služby

5 306,00

4 309,97

81,23

ochrana a podpora verejného
zdravia

630

tovary a služby

300,00

299,04

99,68

bývanie a občianska
vybavenosť

630

tovary a služby

1 700,00

1 366,35

80,37

verejné osvetlenie

630

tovary a služby

7 380,00

7 312,86

99,09

rekreačné a športové služby

630
640

tovary a služby
bežné transfery

1 500,00
3 000,00

1 420,26
3 000,00

94,68
100

divadlá a klubové zariadenia

630

tovary a služby

400,00

298,22

74,56

vysielacie služby

630

tovary a služby

400,00

0,00

0,00

náboženské a iné
spoločenské služby

630

tovary a služby

3 800,00

1 287,93

33,89

náboženstvo inde
neklasifikované

640

bežné transfery

1 000,00

1 000,00

100

predškolská výchova

630

tovary a služby

1 150,00

704,52

61,26

základné vzdelanie

630

tovary a služby

1 500,00

597,17

39,81

staroba

630

tovary a služby

300,00

293,96

97,99

640

bežné transfery

200,00

0,00

0,00

rodina a deti

640

bežné transfery

1 300,00

1 280,00

98,46

sociálna pomoc občanom v
hmotnej a sociálnej núdzi

630

tovary a služby

16,60

16,60

100

211 944,22

164 761,00

Spolu
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Verejná správa
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 50 149,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
48 771,16 EUR, čo predstavuje 97,25 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdy pracovníkov obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných
18 608,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
16 897,30 EUR, čo prestavuje 90,81 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 75 714,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
42 245,60 EUR, čo predstavuje 55,80 % čerpanie. Sú tu zahrnuté cestovné náhrady, energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 629,20 EUR, čo
predstavuje 95,84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na spoločný stavebný úrad,
nemocenské dávky, členské príspevky.
Finančná a rozpočtová oblasť
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 441,34 EUR, čo
predstavuje 99,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté finančné výdavky a výdavky za audit.
Všeobecné verejné služby
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 50 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 v sume 50 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny týkajúce sa volieb.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21,04 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa
z vyplatených odmien za voľby.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 362,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 362,23 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté materiálové výdavky, telekomunikačné služby,
dopravné, služby.
Cestná doprava
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 809,54 EUR, čo
predstavuje 40,48 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na zimnú údržbu miestnych
komunikácií.
Nakladanie s odpadmi
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 15 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13 025,71 EUR,
čo predstavuje 82,44 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky za odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a za materiál.
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Rozvoj bývania
a) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 499,11 EUR, čo
predstavuje 74,96 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB.
Rozvoj obcí
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 10 930 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10 920,12 EUR,
čo predstavuje 99,91 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdy pracovníkov - koordinátorov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3 906 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 901,77 EUR, čo
predstavuje 99,89 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 5 306 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 309,97 EUR, čo
predstavuje 81,23 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na materiál, údržbu a
služby.
Ochrana a podpora verejného zdravia
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 299,04 EUR, čo
predstavuje 99,68 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou Miestneho
spolku Slovenského červeného kríža.
Bývanie a občianska vybavenosť
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 366,35 EUR, čo
predstavuje 80,37 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie.
Verejné osvetlenie
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 7 380 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 312,86 EUR, čo
prestavuje 99,09 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie, materiál a údržbu verejného
osvetlenia.
Rekreačné a športové služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 420,26 EUR, čo
predstavuje 94,68 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky za materiál a energie v budove šatní
futbalového klubu.
b) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 000 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na dotáciu pre futbalový klub. Dotácia
bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia zúčtovaná.
Divadlá a klubové zariadenia
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 298,22 EUR, čo
predstavuje 74,56 % čerpanie. Sú tu zahrnuté materiálové výdavky na činnosť ochotníckej
divadelnej skupiny.
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Vysielacie služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 400 EUR nebolo k 31.12.2017 žiadne čerpanie.
Náboženské a iné spoločenské služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 3 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 287,93 EUR, čo
predstavuje 33,89 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu, energie a materiál na Dom
smútku.
Náboženstvo inde neklasifikované
a) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 000 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na dotáciu pre rímskokatolícku farnosť,
ktoré boli použité na úhradu energií. Dotácia bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
zúčtovaná.
Predškolská výchova
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 704,52 EUR, čo
predstavuje 61,26 % čerpanie. Sú tu zahrnuté o výdavky na služby, materiál a údržbu
v materskej škole.
a)

Základné vzdelanie
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 597,17 EUR, čo
predstavuje 39,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, údržbu a služby
v základnej škole.
Staroba
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo k 31.12.2017 skutočne čerpané vo výške 293,96 EUR, čo
predstavuje 97,99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na činnosť klubu dôchodcov.
b) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 200 EUR nebolo k 31.12.2017 žiadne čerpanie.
Rodina a deti
a) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 300 EUR bolo k 31.12.2017 skutočne čerpané 1 280 EUR, čo
predstavuje 98,46 % čerpanie. Výdavky boli použité na príspevky pri narodení detí.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 16,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 16,60 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
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2) Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
2017 po poslednej zmene
103 325
92 150,04
89,18
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 325 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 92 150,04 EUR, čo predstavuje 89,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Položky kapitálového rozpočtu:
a) Realizácia nových stavieb. Z rozpočtovaných 19 725 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 8 641 EUR, čo predstavuje 43,81 % čerpanie. Bolo vybudované
odpočívadlo pre cyklistov a zastrešené pódium.
b) Rekonštrukcia a modernizácia. Z rozpočtovaných 83 600 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 83 509,04 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie. Bola
prevedená rekonštrukcia chodníka a miestnych komunikácií.
3) Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
7 000
7 355,27

% čerpania
105,08

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 000 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 7 355,27 EUR, čo predstavuje 105,08 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 000 EUR na splácanie istiny
z prijatého úveru zo ŠFRB bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 956,93 EUR, čo
predstavuje 99,38 % čerpania.
Skutočné čerpanie ostatných výdavkových finančných operácií bolo k 31.12.2017 v sume
398,34 EUR - bola vyplatená zábezpeka v 6 bytovej jednotke.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná
škola s materskou školou Dedinka č. 142
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
2017 po poslednej zmene
188 630,78
172 943,93
91,68
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 188 630,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 172 943,93 EUR, čo predstavuje 91,68 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2017
v EUR

Bežné príjmy spolu

415 285,49

z toho:
bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

412 974,50

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

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných
operácií
Rozdiel finančných operácií

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie
obce

2 310,99
337 704,93
164 761
172 943,93
77 580,56
3 325
3 325
0
92 150,04
92 150,04
0
-88 825,04
-11 244,48
-2 942,80
-14 187,28
89 767,93
7 355,27

82 412,66
508 378,42
437 210,24
71 168,18
2 942,80
68 225,38

Schodok rozpočtu v sume 14 187,28 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 2 942,80 EUR 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 44,60 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné žiakom základnej školy,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 698,20 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 1 200 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 82 412,66 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 14 187,28 EUR.
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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
68 225,38 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
68 225,38 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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

104 208,07

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

55 366,38

rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:

88 650,04

▫ rekonštrukcia chodníka

17 163,55

▫ zastrešené pódium
▫ rekonštrukcia miestnych komunikácií

KZ k 31.12.2017

5 141,00
66 345,49

70 924,41
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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.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

181,41

Prírastky - povinný prídel

539,27

Úbytky - stravovanie

533,50

KZ k 31.12.2017

187,18

Fond prevádzky, údržby a opráv 6 bytová jednotka
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z. z. v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

5 477,62

Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške

1 698,20

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu:
▫ elektrická energia

KZ k 31.12.2017

276,71
6 899,11

Fond prevádzky, údržby a opráv 4 bytová jednotka
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

6 734,04

Prírastky - tvorba fondu

1 200,00

Úbytky - použitie fondu

0

KZ k 31.12.2017

7 934,04
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

2 162 892,01

2 261 697,59

Neobežný majetok spolu

1 892 748,78

2 002 287,42

Dlhodobý hmotný majetok

1 717 538,37

1 827 077,01

Dlhodobý finančný majetok

175 210 ,41

175 210 ,41

Obežný majetok spolu

268 910,58

247 190,22

0

279,00

20 090,43

17 329,05

6 313,88

5 285,82

242 506,27

224 296,35

1 232,65

12 219,95

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 162 892,01

2 261 697,59

Vlastné imanie

1 760 606,68

1 858 723,80

1 760 606,68

1 858 723,80

169 418,10

164 882,99

Rezervy

600,00

660,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

44,50

44,60

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky

146 641,11

147 560,66

Krátkodobé záväzky

22 132,49

16 617,73

232 867,23

238 090,80

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Záväzky celkom
z toho v lehote
k 31.12.2017 v EUR
splatnosti

Druh záväzku
Druh záväzkov voči:

- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- Štátnemu fondu rozvoja bývania
- zábezpeky
- ostatné záväzky (rezervy, sociálny
fond, fond opráv 4BJ, iné)
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

2 933,85
3 781,45
2 305,18
491,50
44,60

2 933,85
3 781,45
2 305,18
491,50
44,60

0
0
0
0

144 133,70

144 133,70

0

2 390,04

2 390,04

0

8 802,67
164 882,99

8 802,67
164 882,99

0
0

0

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB

Účel

investičný

Výška
poskytnutého
úveru

219 079,86

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

6 956,93

1 499,11

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

144 069,66

Rok
splatnosti

r. 2036

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

403 484,20
1 600,47
405 084,67
144 069,66
144 069,66
144 069,66
144 069,66
0

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

0

405 084,67

0%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
- dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821007
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

403 484,20
1 600,47
405 084,67
126 304,12
935,85
900
128 139,97
276 944,70

6 956,93
1 499,11
8 456,04

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

8 456,04

276 944,70

3,05 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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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 s VZN č. 2/2006 obce Dedinka právnickým
osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie – účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

-2-

-3-

-4-

3 000

3 000

0

1 000

1 000

0

Futbalový klub Slovan Dedinka bežné výdavky
Rímskokatolícka cirkev farnosť
Dedinka – bežné výdavky

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2006
obce Dedinka na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu
kultúrno spoločenských aktivít.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2017 nepodnikala.

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

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.
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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
-2-

ZŠ s MŠ Dedinka
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

47 804,25

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)
-4-

47 804,25

0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Dedinka

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

124 830,50

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)
-4-

124 785,90

44,60

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - tĺ.4)

124 830,50

124 785,90

44,60

-5-

Okresný úrad

Školstvo - bežné

Nitra

výdavky

Ministerstvo

Matrika - bežné výdavky

1 932,48

1 932,48

0

Ministerstvo

Hlásenie pobytu občanov

240,24

240,24

0

vnútra SR

a registra obyvateľov SR

68,03

68,03

0

433,27

433,27

0

16,60

16,60

0

vnútra SR

– bežné výdavky
Okresný úrad

Starostlivosť o životné

Nitra

prostredie - bežné
výdavky

Okresný úrad

Voľby - bežné výdavky

Nové Zámky,
organizačný
odbor
Úrad práce,

Podpora výchovy
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sociálnych

k plneniu školských

vecí a rodiny

povinností dieťaťa

Nové Zámky

ohrozeného sociálnym
vylúčením - bežné
výdavky

Ministerstvo

Register adries – bežné

vnútra SR

výdavky

163,60

163,60

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
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

-1-

Nitriansky

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4)

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 500

1 500

0

3 325

3 325

0

-4-

samosprávny
kraj
Nitriansky
samosprávny
kraj

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nemá programový rozpočet.
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13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Dedinka za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 68 225,38 EUR.
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