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Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Obce Slovenské Ďarmoty
Bankové účty:
OTP: Bežný účet 830 66 88 /5200
Bežný účet 13506115/5200
Úverový účet 8334312/5200
Úverový účet 11463190/5200
Úverový účet 12298545/5200
Úverový účet ŠFRB 11262989/5200
VÚB: Bežný účet 2124402/0200
Účet sociálneho fondu 1169-2124402/0200

Stav finančných prostriedkov v EUR
Počiatočný stav
k 01.01.2017
OTP Bežný účet 8306688/5200
OTP Bežný účet 13506115/5200
VÚB Bežný účet 2124402/0200
VÚB Sociálny fond 1169-2124402/0200
Pokladňa obce
Pokladňa MŠ
Pokladňa Školská Jedáleň
SPOLU:

Konečný stav
k 31.12.2017

31.002,07
66,62
2.593,51
1.665,85

19.889,36
0,00
18.225,13
1.148,63

3.163,58
162,84
0,00

1.419,42
410,82
0,00

38.654,47

41.093,36
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HOSPODÁRENIE

ZA

ROK

2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec na
rok 2076 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 prebytkový a kapitálový ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom:
dňa 14.12.2016 uznesením č. 44/2016.
Rozpočet bol v priebehu roka zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 22.06.2017, uznesením č. 17/2017
druhá zmena schválená dňa 12.12.2017, uznesením č. 32/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách
Schválený
rozpočet
296.085,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
380.986,00

272.085,00
0,00
24.000,00

349.984,00
0,00
31.002,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

296.085,00

359.858,00

232.423,00
31.298,00
32.364,00

300.556,00
6.938,00
52.364,00

Rozpočet obce

Vyrovnaný

+21.128,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
380.986,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

368.279,99

96,66

Z rozpočtovaných celkových príjmov 380.986,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 368.279,99 EUR, čo predstavuje 96,66% plnenie.
1.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
349.984,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

337.277,99

96,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sumu EUR, čo
predstavuje % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
175.995,00

Skutočnosť k 31.12.2017
168.334,98

% plnenia
95,65%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 142.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 141.524,23 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,66%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29.015,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 22.720,74
EUR, čo je 78,31% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17.972,41 EUR. Daň zo
stavieb vo výške 4.736,41 EUR, daň z bytov vo výške 11,99 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8.327,14 EUR.
Ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad
Daň za psa 434,00 EUR /86,80% plnenie /
Daň za nevýherné hracie prístroje 0
Daň za predajné automaty 0
Daň za ubytovanie 262,08 EUR /65,52% plnenie/
Daň za užívanie verejného priestranstva 75,86 EUR / 94,82% /
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3.318,07 EUR / 82,95% plnenie/
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b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
54.587,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

49.414,95

90,52

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 37.720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35.640,81 EUR,
čo je 94,49% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov. / prenajaté budovy: Dom služieb I, II 5.740,81 EUR, obecné nájomné byty
29.900,00 EUR /
Administratívne a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.378,50 EUR,
čo je 68,93% plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 9.257,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 6.939,09 EUR,
čo je 74,96% plnenie. /Poskytnuté služby občanom – rozhlas, kopírovanie, prenájom Domu
smútku 907,94 EUR – 60,53%, poplatky za používanie kanalizácie – 4.992,50 EUR – 83,21
%, poplatky za opatrovateľskú službu 23,85 EUR – 41,84%, poplatky za vodu – 1014,80 –
59,69%/.
Poplatky a platby za jasle a materskú školu
Príspevok od rodičov za MŠ 488,52 EUR /97,70%/
Poplatky a platby za stravné 2.075,66 EUR /94,35%/
Poplatky za stravné zamestnanci
Príjem od zamestnancov 2.846,55 EUR /99,88%/
Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia
Poplatok od MV SR, SDTK S.Ďarmoty a Coop Jednota Krupina spolu vo výške 45,82 EUR
/91,64%/.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
42.407,00

Skutočnosť k 31.12.2017
45.194,00

% plnenia
106,57

Príjmy výťažkov z lotérií a odvody
Príjem za rok 2017 – 38.313,75 EUR /103,55 %/. Rozpočtovaná výška 37.000,00 EUR.
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Príjmy z dobropisov
Z rozpočtovaných 1.907,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.906,92 EUR,
čo je 100,00% plnenie.
Iné
Z rozpočtovaných 3.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 4.973,33 EUR,
čo je 142,10% plnenie /splácanie fin. výpomoci, úhrada za stoličky, kukanádoby,
sponzorstvo/
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
76.995,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

74.334,06

96,54

Obec prijala nasledovné bežné transfery, dotácie a granty v roku 2017:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR Účel
Okresný úrad, BB
381,00 Výchova a vzdelávanie
Okresný úrad, V.Krtíš
1.932,48 Matrika
Okresný úrad, V.Krtíš
182,49 REGOB
Okresný úrad, V.Krtíš
110,80 REGAD
ÚPSVaR, V.Krtíš
14.052,45 Projekt Cesta na trh práce
Okresný úrad, V.Krtíš
571,24 Voľby do VÚC
Okresný úrad, V.Krtíš
210,00 CO odmena skladníka
EACEA, Brussel
25.000,00 Medzinárodné stretnutie 2017
VÚC, BB
1.000,00 Deň obce 2017
DPO SR
1.398,60 DHZ 2017
Environmentálny fond
29.495,00 Odstránenie nelegálnej skládky odp.
Spolu:
74.334,06
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.

Kapitálové príjmy

Obec v roku 2017 nemala kapitálové príjmy.
3.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
31.002,00
31.002,00

100,00

Príjmové finančné operácie – použitie časti RF obce 11.002,00 EUR.
Krátkodobé bankové úvery – na financovanie Medzinárodného stretnutia do prijatia
finančných prostriedkov od EACEA – 20.000,00 EUR. Krátkodobý úver bol splatený v roku
2017.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
359.858,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

352.715,02

98,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 359,858,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 352.715,02 EUR, čo predstavuje 98,02% plnenie.
1.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
300.556,00

Skutočnosť k 31.12.2017

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány obec
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby
Všeobecné verej. služby inde neklas.
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby – KD + Knižnica
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské sl.
Predškolská výchova
Vedľaj.služby – predprimárne vzdel.
Opatrov- invalidita a ťažké zdrav.p.
Spolu:

% plnenia

293.413,32
Rozpočet
123.681,00
2.539,00
2.487,00
572,00
5.590,00
210,00
2.928,00
18.411,00
800,00
38.661,00
22.886,00
6.807,00
10.510,00
25.033,00
1.213,00
1.074,00
31.277,00
2.100,00
3.777,00
300.556,00

Skutočnosť
121.828,14
2.499,96
2.485,72
571,24
5.590,42
210,00
2.883,69
18.409,42
0,00
38.022,94
21.363,74
4.807,00
10.509,96
25.068,95
1.093,18
1.058,52
31.219,65
2.015,08
3.775,71
293.413,32

97,62
% plnenia
98,50
98,46
99,95
99,87
100,01
100,00
98,49
99,99
0,00
98,35
93,35
70,62
100,00
100,14
90,12
98,56
99,82
95,96
99,97

Rozbor položiek bežného rozpočtu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 90.260,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 90.237,71
EUR, čo je 99,98% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
ČOV, Materskej školy, opatrovateľskej služby, CnTP.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30.367,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30.514,32
EUR, čo je 100,48% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 158.737,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 151.552,39
EUR, čo je 95,47% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13.563,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13.518,52
EUR, čo predstavuje 99,67% čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 7.629,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7.590,38
EUR, čo predstavuje 99,49% čerpanie.
Výdavky na čistiareň odpadových vôd:
-

odborný dozor a technická pomoc pri prevádzkovaní ČOV 3.972,00 EUR
opravy, revízie, údržba, rozbory 1053,11 EUR
materiál 2.781,21 EUR
energie 4.969,37 EUR
mzdy a odvody zamestnancov 8.588,05 EUR

Szücsová Marková Zuzana
vykonávala elektroinštalačné práce
čerpadlách, odstraňovala poruchy na verejnej tlakovej kanalizácii,
údržbu domových kanalizačných čerpadiel a príslušenstva.

na kanalizačných
vykonávala bežnú

Rok 2017
Výdavky na ČOV: 21.363,74 EUR

Príjmy za kanalizačné služby: 4.992,50 EUR

Rok 2016
Výdavky na ČOV: 21.140,62 EUR

Príjmy za kanalizačné služby: 5.537,00 EUR

Rok 2015
Výdavky na ČOV: 19.552,53 EUR

Príjmy za kanalizačné služby: 4.845,00 EUR

Výdavky za elektrickú energiu
v roku 2017 → 16.574,45 EUR
v roku 2016 → 16.692,84 EUR
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v roku 2015 → 20.877,57 EUR
Výdavky za plyn v EUR:
Ocú
MŠ

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

1.890,00
1.777,00

2.034,00
1.691,00

2.286,73
2.409,00

Výdavky obce za odvoz a uskladnenie odpadu v EUR:
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad:
3.571,49
3.495,50
3.318,07
Výdavky za odvoz a uskladnenie odpadu:
6.582,33
6.772,96
8.527,94
/R: 2017 – výdavok bez položky na odstránenie nelegálnej skládky 29.495,00 EUR/
Obec poskytla návratnú finančnú výpomoc občanom:
Tibor Kováč
/2012/
150,00 EUR
- zostáva splatiť 80,00 EUR,
Valéria Bujdošová /2013/
500,00 EUR
- zostáva splatiť 70,00 EUR,
Anna Kopčányiová /2015/
200,00 EUR
- zostáva splatiť 90,00 EUR,
Adrián Kováč
/2015/
447,71 EUR
- zostáva splatiť 37,71 EUR,
Beáta Lukáčová /2016/
300,00 EUR
- zostáva splatiť 115,00 EUR,
Emília Kováčová /2017/
100,00 EUR
- zostáva splatiť 15,00 EUR,
Jozef Husár
/2017/
300,00 EUR
- zostáva splatiť 150,00 EUR,
Adriana Suchá
/2017/
300,00 EUR
- zostáva splatiť 250,00 EUR.
2.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
6.938,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

6.938,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6.938,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
6.938,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Kapitálové výdavky :
v tom :
Funkčná klasifikácia
Bývanie a občianska vybavenosť NB
Výkonné a zákonodarné orgány - obec
Výkonné a zákonodarné orgány - obec
Výkonné a zákonodarné orgány – obec
Spolu

rozpočet
4.000,00
150,00
2.059,00
729,00
6.938,00

skutočnosť
4.000,00
150,00
2.059,04
729,00
6.938,04

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
- nájomné byty - splácanie dlhodobého záväzku, suma v 4.000,00 EUR
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b) Výkonné a zákonodarné orgány – obec
- nákup unimobunky od FS SR 150,00 EUR
c) Výkonné a zákonodarné orgány – obec
- nákup vchodových dverí 2059,04 EUR
d) Výkonné a zákonodarné orgány – obec
- nákup krovinorezu 729,00 EUR
3

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
52.364,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

52.363,66

100,00

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 52.364,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2017 v sume 52.363,66 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Obec naďalej spláca úver na ČOV
Rok 2017
splatená istina spolu: 4.939,20 EUR

splatené úroky z úveru: 298,15 EUR

Obec od mája 2009 spláca úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 16 b.j.
Rok 2017
splatená istina spolu: 22.384,46 EUR
splatené úroky z úveru: 5.590,42 EUR
Úver od OTP Banky Slovensko, a.s. vo výške 43.152 EUR schválený obecným
zastupiteľstvo dňa 05.06.2009 uznesením č.38/2009. Úver spláca obec od júna 2010.
Rok 2017
splatená istina spolu: 3.036,00 EUR
splatené úroky z úveru: 873,13 EUR
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2010 zo dňa 28.06.2010 bol schválený
úver od OTP Banky Slovensko, a.s. vo výške 29.500 EUR
Rok 2017
splatená istina spolu: 2.004,00 EUR
splatené úroky z úveru: 698,35 EUR
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2017 zo dňa 22.06.2017 bol schválený
krátkodobý prekleňovací úver od VÚB, a.s. vo výške 20.000,00 EUR
Rok 2017
splatená istina spolu: 20.000,00 EUR
splatené úroky z úveru: 139,33 EUR

11

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

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu

337.277,99

Bežné výdavky spolu

293.413,32

z toho : bežné príjmy obce

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet

Kapitálové príjmy spolu

z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

z toho : kapitálové výdavky obce
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

337.277,99

293.413,32
43.864,67

0,00

0,00

6.938,04

6.938,04

-6938,04

36.926,63
-1.920,00
35.006,63
31.002,00
52.363,66

-21.361,66

368.279,99
352.715,02
+15.564,97
-1.920,00
+13.644,97

Prebytok rozpočtu v sume 35.006,63 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 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. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
13.644,97 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
21.361,66 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 v sume - 21.361,66 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu 21,361,66 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 13.644,97 EUR.
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Rezervný fond

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Obec vytvára rezervný fond v zmysle 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)
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.32 zo dňa 12.12.2017 splácanie
istiny
- ostatné úbytky /preradenie fond opráv
NB od 2010 -2016 /
- fond opráv použ. 2010-2016
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
12.575,46
24.960,58
11.002,00
12.000,00
1.416,23
13.117,81

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.
Tvorba a použitie sociálneho fondu
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
427,97
1.355,54
1.372,93
410,58

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
( preradenie za roky 2010 -2016 )

Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR

0,00
12000,00
0,00
12.000,00
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AKTÍVA

Majetok spolu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
Názov

Neobežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

ZS k 1.1.2017 v EUR

1.851.363,44

Pohľadávky

Finančné účty

Časové rozlíšenie
PASÍVA

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné zdroje krytia majetku
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

1.749.837,71

1.796.699,37

1.685.138,41

0,00

0,00

1.693.475,37

1.581.914,41

53.652,87

63.533,95

103.224,00

Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS

KZ k 31.12.2017 v EUR

103.224,00

62,04

1,69

14.936,36

22.438,90

1011,20

1.165,35

0,00

38.654,47

ZS k 1.1.2017

1.851.363,44

0,00

41.093,36

KZ k 31.12.2017

1.749.837,71

604.380,31

593.117,21

0,00

0,00

0,00

0,00

604.380,31

593.117,21

1.380,00

1.380,00

701.007,57
0,00

666.307,04
0,00

635.713,26

609.311,41

50.927,72

40.948,52

12.986,59

545.975,56

14.667,11

490.413,46
14

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

40.948,52
539.194,46
1.595,51
0,00
7.394,25
5.154,39
70.639,91

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Stav úverov k 31.12.2017 v EUR
Veriteľ

Účel

OTP Banka
Slovensko , a.s.
OTP Banka
Slovensko , a.s.
OTP Banka
Slovensko , a.s.

Investičný ú.
ČOV
Investičný ú.
Nájomné byty
Investičný ú
Nájomné byty

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

4.847,23

r. 2020

43.152,00

3.036,00

873,13

20.129,00

r. 2024

29.500,00

2.004,00

689,35

15.972,29

r. 2025

79.718,94

4.939,20

298,15

splatnosti

Zabezpečenie úverov– smerovaním 90 % celkových príjmov vrátane 100 %
smerovaním podielov na daniach v správe štátu cez svoj Bežný účet počas celej doby
trvania záväzkov tejto zmluvy o úveru a vlastnou biankozmenkou obce bez uvedenia
zmenkovej sumy a dátumu splatnosti
Krátkodobý prekleňovací úver prijatý v roku 2017 na základe Zmluvy o termínovanom úvere
č. 633/2017/UZ z 30.06.2017, od VÚB, a.s., vo výške 20.000,00 EUR, na projekt
„Égységben az erő – Európai együtműködés“ – č. 588044-CITIZ-1-2017-1-SK-CITIZ-TT,
bol splatený v celej výške dňa 06.12.2017. Celkové vyplatené úroky: 139,33 EUR.
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

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 bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

40.948,52

316.828,10

Suma v EUR

316.828,10
316.828,10
0,00
316.828,10
40.948,52
0,00
0,00
0,00
0,00
539.194,46
0,00
0,00
580.142,98
539.194,46
0,00
0,00
0,00
539.194,46
40.948,52

§ 17 ods.6 písm. a)

12,92%

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

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
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- UPSVaR – CnTP
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:
- 821004
(predčasné jednorazové splatenie 20.000 €)
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma v EUR

316.828,10
316.828,10
0,00
316.828,10
3.777,16
0,00
0,00
26.714,90
24.733,99
261.602,05
261.602,05
0,00
9.979,20
22.384,46
0,00
1.860,63
5.590,42
0,00
39.814,71
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

39.814,71

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

261.602,05

§ 17 ods.6 písm. b)

15,22%

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

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. 1/2005 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 činnosť organizácie
-1-

Futbalový klub Slovenské Ďarmoty –
dospelí, dorast, deti

Slovenský zväz záhradkárov

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

RK cirkev- Farnosť Opatovská Nová Ves
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

10.509,96

0,00

99,99

99,99

0,00

10.509,96

299,90

299,90

11.339,85

11.339,85

430,00

430,00

v€
-4-

0,00

430,00
0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2005 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
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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
Obec nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
-1Okresný úrad

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov €
-3-

Matrika

BV

1.932,48

Okresný

REGOB

BV

Okresný úrad

REGAD

ÚPSVaR VK

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
€
-5-

1.932,48

0,00

182,49

182,49

0,00

BV

110,80

110,80

0,00

Cesta na trh práce

BV

14.052,45

14.052,45

0,00

Okresný úrad

Odmena CO skladníka

BV

210,00

210,00

0,00

Okresný úrad

Príspevok na výchovu

BV

381,00

381,00

0,00

DPO SR

DHZ

BV

1.398,60

1.398,60

0,00

VK

úrad VK
VK

Okresný úrad
VK
VK
BB

Voľby do VÚC

BV

a vzdelávanie 5 ročných detí
Spolu:

571,24

18.839,06

571,24

0,00

18.839,06

0,00
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ
-1Environmentálny
fond

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

Odstránenie nelegálnej
skládky odpadov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov €
-3-

29.495,00

BV

Spolu:

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-4-

29.495,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
€
-5-

29.495,00

0,00

29.495,00

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala a neposkytla v roku 2017 finančné prostriedky pre iné obce.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ
-1VÚC Banská
Bystrica

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

Stretnutie bratských obcí –

výmena skúseností Deň obce 2017

Spolu:

BV

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov €
-3-

1.000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-4-

1.000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
€
-5-

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Obec v roku 2017 nepoužívala programy pri rozpočtovaní výdavkov obce.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 11/2014 rozhodlo v zmysle zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení novely zákona č. 426/2013 Z.z. o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce do 2000 obyvateľov.

Záver

Poslednú vonkajšiu kontrolu vykonal audítor Ing. Ľudovít Vician, Považská Bystrica,
v roku 2017 na Obecnom úrade v Slovenských Ďarmotách za rok 2016 .
Významné nedostatky v náležitostiach dokladov ani v metodike účtovania neboli zistené.
Kontrolórka obce Ing. Anna Príbeliová, kontrolovala priebežne počas roka účtovníctvo
/vedenie pokladne, faktúry, správne poplatky, čerpanie dotácií poskytnuté občianskym
združeniam a organizáciám, plnenie rozpočtu obce, kontrola MŠ a ŠJ, kontrola uznesení OZ,
kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok, kontrola evidencie odpredaných
a nadobudnutých pozemkov 2012-2016, kontrola príjmov a výdavkov za komunálny odpad a
iné/. Zmeny rozpočtu boli schválené obecným zastupiteľstvom.
V Slovenských Ďarmotách, dňa 01.03.2018
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Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2017. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu v celkovej výške 13.644,97 EUR.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2017.
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Návrh záverečného účtu obce Slovenské Ďarmoty za rok 2017 zverejnený na
nástenke úradných oznamov Obecného úradu dňa:
01.03.2018...............................................
Návrh záverečného účtu obce Slovenské Ďarmoty za rok 2017 bol zvesený
z nástenky úradných oznamov Obecného úradu dňa:
.................................................................
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