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Záverečný účet Obce Dulovo za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2016 uznesením č.30/2016.
Rozpočet počas rozpočtového obdobia bol zmenený dvakrát.
Po zmene bol rozpočet nasledovný : 59 004,47 € v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

Rozpočet na
rok 2017
50 361,06

Rozpočet po
zmene 2017
59 004,47

50 361,06

59 004,47

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

50 361,06

59 004,47

50 361,06

59 004,47

Rozpočet obce za rok 2017

50 361,06

59 004,47

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých €
Rozpočet na rok 2017
59 004,47

Skutočnosť k 31.12.2017
52 940,22

% plnenia
88

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
59 004,47

Skutočnosť k 31.12.2017
52 940,22

% plnenia
88

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 44 480,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 45 322 €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 252 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 4 114,06 €. Príjmy
dane z pozemkov boli vo výške 3 648,45 €, dane zo stavieb boli vo výške 320,96 € a dane
z bytov vo výške 53,46 €.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 883,95 € a
za komunálny odpad vo výške 4 000,88 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 117 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 63,00 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
700

Skutočnosť k 31.12.2017
526,17

% plnenia
75,16

a) Administratívne a iné poplatky :
Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 71,50 € príjem za
administratívne a iné poplatky.
b) Úroky :
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 0,00 €.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.

-

Poskytovateľ

Suma v €

MV SR

98,19

MV SR

712,45

Recyklačný fond

5,00 €

Účel
Úhrada nákladov na úseku
hlásenia pobytu občanov
Prostriedky na zabezpečenie
volieb do VÚC v nov. 2017
Nakladanie s odpadmi

granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
24 277,00

Skutočnosť k 31.12.2017
396

% plnenia
1,63

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v celých €
Rozpočet na rok 2017
59 004,47

Skutočnosť k 31.12.2017
33 522,96

% plnenia
56,81

Skutočnosť k 31.12.2017
33 522,96

% plnenia
56,81

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
59 004,47

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana životného prostredia
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Spolu

Rozpočet
52 625,97
2 950
3 428,50
59 004,47

Skutočnosť
29 197,22
2 194,64
2 131,10
33 522,96

v celých €
% plnenia
55,48
74,39
62,15
56,81

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 9 907,20 €.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 5 871 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 166,54 €.
Zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 52 625,97 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 29 197,22 €.
Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 777,68 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 777,68 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
24 909,32

Skutočnosť k 31.12.2017
396,00

% plnenia
1,58

4. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Dulovo nemá stanovené kritéria na vyhodnocovanie plnenia programového rozpočtu.
Programové rozdelenie využíva na lepšie sprehľadnenie výdavkov rozpočtu .

5. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017
Prebytok rozpočtu v sume 43 201,72 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť
na:
-

tvorbu rezervného fondu obce vo výške 43 201,72 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
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.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR

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

na úseku hlásenia
pobytu občanov
voľby do VÚC

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

98,19

98,19

0

712,45

605,54

106,91

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017
-3-

C. Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

106 541,86

133 958,58

Neobežný majetok spolu

76 150,66

86 264,76

Dlhodobý hmotný majetok

31 916,66

42 030,76

Dlhodobý finančný majetok

44 234,00

44 234,00

Obežný majetok spolu

30 283,50

47 693,82

Krátkodobé pohľadávky

5 254,32

6 355,50

Finančné účty

24 909,32

43 201,72

119,86

119,86

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

106 541,86

133 958,58

Vlastné imanie

105 520,67

121 597,28

105 520,67

121 597,28

0,00

0,00

400,00

400,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

0,00
11 484,00

661,19

0,00

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 43 201,72 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :
- tvorbu rezervného fondu obce vo výške 43 201,72 €
V Dulove, dňa 14.04.2018

