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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 vyrovnaný. Beţný 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 9.12.2016 uznesením č. U-76/2016
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.3.2017 uznesením č. U-17/2017
- druhá zmena schválená dňa 5.5.2017 uznesením č. U-37/2017
- tretia zmena schválená dňa 16.6.2017 uznesením č. U-41/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 29.9.2017 uznesením č. U-51/2017
- piata zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. U-61/2017
- šiesta zmena schválená dňa 2.3.2018 k 31.12.2017 rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

1.375.439,60

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.718.630,88

1.358.689,60
0,00
0,00
16.750,00
1.375.439,60

1.471.877,58
16.045,00
211.510,30
19.198,00
1.702.306,34

707.139,80
46.000,00
27.655,80
594.644,00
0

792.391,17
240.411,70
36.709,80
632.793,67
+16.324,54

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné 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
1.718.630,88

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1.759.545,50

102,38 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.718.630,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1.759.545,50 EUR, čo predstavuje 102,38 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1.471.877,58

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1.480.713,33

100,60 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1.471.877,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1.480.713,33 EUR, čo predstavuje 100,60 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
902.310,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

917.813,19

101,72 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 754.463,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 774.588,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,66 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89.575,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89.561,01 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 72.994,43 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 16.480,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 85,65 EUR. Za rozpočtový
rok bolo zinkasovaných 61.906,32 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 27.661,35 EUR. K 31.12.2017
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 26.595,18 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.538,51 EUR,
čo predstavuje plnenie na 96,16 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.521,89 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 16,62 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
209,09 EUR.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 2.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.249,07 EUR,
čo predstavuje plnenie na 46,96 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 54.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50.876,60 EUR,
čo predstavuje plnenie na 94,21 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 50.310,43 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 634,99 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 8.741,53 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
93.745,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

87.290,54

93,11 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 60.670,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 59.995,27 EUR, čo je 98,89
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje z prenajatých pozemkov v sume 6.883,32 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 53.109,95 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 33.074,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27.295,27 EUR, čo je 82,52
% plnenie.
Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 172,99 EUR, čo je 72,08%
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2.494,40

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2.494,31

99,99 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.494,40 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2.494,31
EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných
hier a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 471.484,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 471.338,80 EUR,
čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
PLUS-ŠK
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
Okresný úrad NZ odbor starostlivosti o ŢP
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
ÚPSVaR Nové Zámky pracovisko Šurany
ÚPSVaR Nové Zámky pracovisko Šurany
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NZ odbor krízového riadenia

Suma
v EUR
3.600,00
800,00
1.700,00
1.000,00
4.204,14
425.064,00
158,00
990,66
280,53
3.806,00
6.067,00
665,73
166,00
2.209,00
347,00
50,00
210,00

Účel
Príspevok na stravu dôchodcov
Stavanie 1.mája
Vonkajšie fitness ihrisko
Informačné broţúry
Matričná činnosť
ZŠ prenesené kompetencie
ZŠ dopravné ţiakom
Transfer zo ŠR – register obyvateľov
Transfer zo ŠR – ţivotné prostredie
MŠ dotácia predškoláci
ZŠ vzdelávacie poukazy
ZŠ stravné soc.deti
ZŠ školské potreby soc.deti
ZŠ odchodné
ZŠ soc. znevýhodnené deti
ZŠ učebnice
CO skladník
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Okresný úrad NZ
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
Dobrovoľná poţiarna ochrana SR

1.704,90
6.399,00
5.250,00
3.500,00
166,80
3.000,00

Transfer zo ŠR – voľby
ZŠ 6% navýšenie platov
ZŠ lyţiarsky kurz
ZŠ škola v prírode
Transfer zo ŠR – register adries
Dobrovoľná poţiarna ochrana

Transfer od UPSVaR – ŠJ stravné soc.deti bol vo výške 665,73€ vyčerpalo sa 614,75 € nevyčerpané
prostriedky vo výške 50,98 € boli vrátené v r. 2017.
Transfer od Okresného úradu NZ na Voľby 2017 bol vo výške 1.704,90 €, vyčerpalo sa 1.250,25 €,
nevyčerpané prostriedky vo výške 454,65 € boli vrátené v r. 2017.
Transfer od Okresného úradu NR odbor školstva na lyţiarsky výcvik bol vo výške 5.250, €, vyčerpalo sa
4.350,- €, nevyčerpané prostriedky vo výške 900,- € boli vrátené v .r 2017.
Transfer od Okresného úradu NR odbor školstva na školu v prírode bol vo výške 3.500,- €, vyčerpalo sa
1.700,- €, nevyčerpané prostriedky vo výške 1.800,- € boli vrátené v r. 2017.
Transfer od Okresného úradu NR odbor školstva na dopravné ţiakom bol vo výške 158,- €, vyčerpalo sa
130,53 €, nevyčerpané prostriedky sa budú čerpať v r. 2018.
Všetky ostatné granty a transfery boli účelovo určené, boli vyčerpané v plnej výške a boli pouţité
v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
16.045,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15.094,00

94,07 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16.045,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
15.094,00 EUR, čo predstavuje 94,07 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.049,00 EUR, čo
predstavuje 80,98 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 11.045,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11.045,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Cedron Nitrava

Suma v EUR
Účel
10.000,00 Kamerový systém
1.045,00 Rekonštrukcia sochy Sv.Štefana

Transfer od MV SR na kamerový systém vo výške 10.000,- € bude pouţitý v r. 2018.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211.510,30

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

211.510,10

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 211.510,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 211.510,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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V roku 2017 bol prijatý úver v sume 160.000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 10.2.2017
uznesením č. U-4/2017
Uznesením obecného zastupiteľstva č. U-41/2017 zo dňa 16.6.2017 bolo schválené pouţitie rezervného
fondu v sume 2.750,40 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2.750,40 EUR.
V roku 2017 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 47.717,87 EUR (5,87 EUR dopravné ţiakom, 47.712,00
EUR výmena okien a dverí ZŠ B pavilón)
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údrţby a opráv v sume 243,80 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s materskou školou
Veľký Kýr
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
19.198,00

Skutočnosť k 31.12.2017
52.228,10

% plnenia
272,05 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 19.198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 52.228,10
EUR, čo predstavuje 272,05 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,- EUR
čo predstavuje 0,0 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1.702.306,34

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1.581.842,79

92,92 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.702.306,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1.581.842,75 EUR, čo predstavuje 92,92 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
792.391,20

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

690.329,33

87,12 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 792.391,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
690.329,33 EUR, čo predstavuje 87,12 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 162.268,60 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 158.893,06
EUR, čo je 97,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, evidencie
obyvateľov, CO skladníka, kniţnice, ţivotného prostredia, technického úseku, domu smútku a sociálnych
sluţieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 58.700,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 55.723,22 EUR,
čo je 94,92 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 464.150,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 375.735,33
EUR, čo je 80,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 95.850,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 89.415,30 EUR,
čo predstavuje 93,28 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 11.421,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10.562,42 EUR,
čo predstavuje 92,48 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
240.411,70

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

195.673,61

81,39

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 240.411,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
195.673,61 EUR, čo predstavuje 81,39 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia 4b.j.
Z rozpočtovaných 161.284,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 161.283,62 EUR,
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Oplotenie starého cintorína
Z rozpočtovaných 10.887,30 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10.887,29 EUR,
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Transfer na nákup spoločného fekálneho vozidla VEKOČEM
Z rozpočtovaných 11.545,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 11.544,26 EUR,
predstavuje 100% čerpanie.
d) ŠJ rekonštrukcia a modernizácia budovy
Z rozpočtovaných 27.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4.860,00 EUR,
predstavuje 18 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia sochy Sv. Štefana
Z rozpočtovaných 1.045,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1.045,00 EUR,
predstavuje 100 % čerpanie.
f) Nákup kosiaceho zariadenia TJ

čo
čo
čo
čo
čo
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Z rozpočtovaných 2.750,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.750,40 EUR, čo
predstavuje 100% čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
36.709,80

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

36.656,22

99,85 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 36.709,80 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 v sume 36.656,22 EUR, čo predstavuje 99,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
632.793,67

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

659.183,63

104,17 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 632.793,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
659.183,63 EUR, čo predstavuje 104,17 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% čerpania
0%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1.532.941,43
1.480.713,33
52.228,10

1.349.512,96
690.329,33
659.183,63

+183.428,47
15.094,00
15.094,00
0,00

195.673,61
195.673,61
0,00

-180.579,61
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+2.848,86
11.254,75
-8.405,89

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

211.510,07

Výdavkové finančné operácie

36.656,22

174.853,85
1.759.545,50
1.581.842,79
+177.702,71
11.254,75
166.447,96

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Vylúčenie z prebytku: 11.254,75 Eur
Dopravné ţiakom ZŠ 27,47 Eur
Zábezpeka - byty 798 Eur
Dotácia na kamerový systém – nepouţitá
ŠJ potraviny 429,28 €

10.000,-

Schodok rozpočtu v sume 8.405,89 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
bol vykrytý z prebytku finančných operácií.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 27,47 EUR, a to na : prenesený výkon v oblasti školstva - dopravné
žiakom
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10.000,00 EUR, a to na :kamerový systém
c) zapojené finančné prostriedky zo zábezpeky podľa ustanovenia § 12 ods.7 zákona č.443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 798,- EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných operácií za rok 2017 vo výške
166.447,96 € previesť do rezervného fondu.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O pouţití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č. U-41/2017 zo dňa 16.6.2017
obstaranie kosiaceho zariadenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2.382,27
93.917,49
2.750,40
6,67
93.542,69
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu
upravuje kolektívna zmluva.
Suma v EUR

Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - stravovanie
- darčekové poukazy
KZ k 31.12.2017

335,50
1.354,59
631,80
680,00
378,29

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- na drobné opravy 2x6 b.j.
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
15.822,76
7.416,00
243,80
22.994,96

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
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
KZ k 31.12.2017 v EUR
3.656.750,93
5.264.948,36
3.023.434,77
4.530.693,11
136,24
2.421.630,21
601.668,32
630.605,84

3.929.024,79
601.668,32
730.727,16

289.589,82
48.045,39
292.747,63
223,00
2.710,32

270.634,41
41.937,55
418.057,20
98,00
3.528,09

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
3.656.750,93
5.264.948,36
2.280.792,60
3.297.320,97
2.280.792,60
777.617,49

3.297.320,97
1.138.407,08
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402,90
47.717,87
635.312,28
92.181,86
2.002,58
598.340,84

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

591,17
10.027,47
609.337,19
367.379,98
151.071,27
829.220,31

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:
- Rezerva na overenie účt. závierky
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- sociálneho fondu
- prijaté preddavky – zábezpeka byty
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

591,17
309.371,23
9.291,02
5.506,14
1.044,89
10.027,47
151.071,27
612.088,58
378,29
22.876,42
16.160,60
1.138.407,08

z toho po lehote
splatnosti

591,17
309.371,23
9.291,02
5.506,14
1.044,89
10.027,47
151.071,27
612.088,58
378,29
22.876,42
16.160,60
1.138.407,08

-

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

VUB

Účel

Rekonštrukcia
4b.j.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

160.000,00

9.051,00

338,41

150.949,00

Rok
splatnosti

r. 2022

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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
beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017

Suma v EUR

1.489.137,62
62.158,78
1.551.296,40
150.949,00
612.088,58
763.037,58
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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

612.088,58
612.088,58
150.949,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

150.949,00

1.551.296,40

9,73 %

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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie NSK
- účelovo určené peňaţné dary – stravovanie dôchodcov
- dotácia Enviromentálny fond – odstránenie čiernej skládky
- Dotácia – Cedron Nitrava
- dotácie od MF – zakrytie odvodňovacieho kanála pri cintoríne
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016
Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 – VUB rekonštrukcia 4b.j.
- 821007 – ŠFRB
- 821007 – Rekonštrukcia ZŠ
- 651002 - ŠFRB
- 651002 – Rekonštrukcia ZŠ
- 651002 – Rekonštrukcia 4b.j.
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1.489.137,62
62.158,78
1.551.296,40
520.414,88
489.255,10
1.200,00
3.600,00
17.459,78
900,00
8.000,00
1.030.881,52
1.030.881,52
9.051,00
25.653,22
1.952,00
10.163,07
60,54
338,41
47.218,24

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

47.218,24

1.030.881,52

4,58 %

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

8. 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. 2/2015 o zásadách poskytovania transferov
z rozpočtu obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- beţné výdavky na činnosť organizácií
-1-

Jednota Dôchodcov Veľký Kýr
Červený kríţ Veľký Kýr
FC Veľký Kýr
Rybársky zväz Veľký Kýr
Šachový klub Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

200,00
400,00
18.800,00
112,11
700,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

200,00
400,00
18.800,00
112,11
700,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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ČERDAVIN
Csemadok Veľký Kýr
HC Keer Veľký Kýr
Zdruţenie maďarských rodičov Veľký Kýr
Poľovnícke zdruţenie Hubert Veľký Kýr
OZ Šport 22 Veľký Kýr
OZ Rádio klub Veľký Kýr
Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Kýr
OZ Kynderko Veľký Kýr

400,00
700,00
700,00
400,00
400,00
200,00
200,00
300,00
400,00

400,00
700,00
700,00
400,00
400,00
200,00
200,00
300,00
400,00

-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o zásadách poskytovania transferov z rozpočtu obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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

MŠ Veľký Kýr
ŠJ Veľký Kýr
ŠKD Veľký Kýr
ZŠ Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

98.148,29
51.434,87
24.100,75
1.548,45

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

98.148,29
51.434,87
24.100,75
1.548,45

-

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

ZŠ s MŠ Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

450.155,87

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

450.128,40

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-427,47 (nevyčerpané
dopravné ţiakom)

14

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- beţné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
-2-

-1-

MV SR sekcia verejnej správy
MV SR sekcia verejnej správy
OÚ NZ odbor starostlivosti o ŢP
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
OÚ NZ odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky
MV SR sekcia verejnej správy
MV SR Okresný úrad Nitra

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Matrika (BV)
Register obyvateľstva (BV)
Ţivotné prostredie (BV)
Stravné soc. deti (BV)
Školské potreby soc. deti (BV)
CO skladník (BV)
Voľby 2017 (BV)
Register adries (BV)
Kamerový systém (KV)

4.204,14
990,66
280,53
665,73
166,00
210,00
1.704,90
166,80
10.000,00

Suma
skutočne
pouţitých
finančných
prostriedk
ov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

4.204,14
990,66
280,53
614,75
50,98
166,00
210,00
1.250,25
454,65
166,80
0,00 10.000,00

Nevyčerpané prostriedky na Voľby 2017 boli vrátené v r. 2017.
Nevyčerpané kapitálové prostriedky na kamerový systém budú pouţité v r. 2018.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Nitriansky samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3.500,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

3.500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za
rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce bez výhrad a pouţitie zostatku finančných operácií
previesť do rezervného fondu obce vo výške 166.877,24 €.

Vo Veľkom Kýre
Dňa 18.5.2018
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