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Úvod  
 
 
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po skončení rozpočtového 

roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. 

Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 

rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, finančných 

vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým 

osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči 

štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.  

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 

ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní 

účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, 

hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 

pravidiel používania návratných zdrojov financovania.  

Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je 

zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom 

pre vypracovanie záverečného účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná 

evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a 

účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Okrem zabezpečovania základných činností 

obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode 

pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a 

účtovnú závierku obce bez rozdielov.  

 
Záverečný účet za rok 2017 obsahuje:  
 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 

4. Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2017 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

9. Uznesenie – návrh  
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1. Rozpočet obce na rok 2017 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017 

Obec v roku 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.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením číslo 

66/2016 a bol zostavený ako prebytkový. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých Eurách 

 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 
Čerpanie 

(eur) (eur) (eur) 

Príjmy spolu                 688 270,00 €                  688 270,00 €                  453 688,64 €  

V tom: bežné príjmy                    393 270,00 €                     393 270,00 €                     407 302,64 €  

            kapitálové príjmy                    250 000,00 €                     250 000,00 €                         1 386,00 €  

            príjmové finančné    

            operácie 
                     45 000,00 €                       45 000,00 €                       45 000,00 €  

Výdavky spolu                 651 300,00 €                  651 300,00 €                  406 917,99 €  

V tom: bežné výdavky                    371 800,00 €                     371 800,00 €                     383 455,90 €  

            kapitálové výdavky                    274 000,00 €                     274 000,00 €                       19 130,09 €  

            výdavkové finančné 

            operácie 
                       5 500,00 €                         5 500,00 €                         4 332,00 €  

Rozdiel príjmy celkom – 

výdavky celkom, vrátane 

finančných operácií 

                   36 970,00 €                     36 970,00 €                     46 770,65 €  

Bežný rozpočet (+, -)                    21 470,00 €                     21 470,00 €                     23 846,74 €  

Kapitálový rozpočet (+, -) -                 24 000,00 €  -                 24 000,00 €  -                 17 744,09 €  

Finančné operácie  (+, -)                    39 500,00 €                     39 500,00 €                     40 668,00 €  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých Eurách 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

688.270 407.303 59,17 

 

a) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

312.000 320.828 102,82 
 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  260.000 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške   265.011  € čo predstavuje plnenie na  

101,92%.  
 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 29.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 28.443 € čo je plnenie 

na 98,07%. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20.267 €, dane zo stavieb boli vo výške 

8.176 €. 
            

c) Daň za psa    
Z rozpočtovaných 1.000 € bol skutočný príjem 952 € čo je plnenie na 95,2 %.  

            

d) Daň za užívanie verejného priestranstva    
Z rozpočtovaných 500  € bol skutočný príjem  511 € čo je plnenie na 102,2 %. 
 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
Z rozpočtovaných 20.000 € bol skutočný príjem  20.445  € čo je plnenie na 102,2 %. 

 

g) Poplatok za rozvoj 

Skutočnosť bola vo výške 5.466 € 

 

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

21.970 27.680 125,98 
 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

     Z rozpočtovaných 6.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 5.613 €, čo je 86,05 

% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

     Z rozpočtovaných 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.479 €, čo je plnenie 

na 246,52 %.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, 

poplatky za matriku. 

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

     Sú to väčšinou poplatky vyberané na základe schválených VZN alebo náhodné 

a jednorazové príjmy  (cintorínsky poplatok, poplatok za hlásenie v MR, príjem za 

gastrolístky – od zamestnancov, poplatky od rodičov ) 
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c) Bežné príjmy - ostatné príjmy zo štátneho rozpočtu :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

59.300 58.794 99,14 % 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie, ktoré patrili 

rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Ostatné granty 

a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch. 

 

P.č. Poskytovateľ  Účelové určenie transferu 
 Suma poskytnutých 

prostriedkov  

1. Okresný úrad   Matrika             1 932,00 €  

2. Okresný úrad   Evidencia obyvateľstva                374,00 €  

3. Okresný úrad   Stavebný úrad                288,00 €  

4. Okresný úrad   Materská škola             1 564,00 €  

5. Okresný úrad   Základná škola           54 151,00 €  

6. Okresný úrad   voľby VUC                485,00 €  

     SPOLU :           58 794,00 €  

 

e) Kapitálové príjmy :  
    

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

  250.000 1.386 0,55 
       

V roku 2017 obec predala pozemok v hodnote 1.386 €  

 

g) Príjmové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

45.000 45.000 100% 

Finančné operácie predstavujú prevod z prostriedkov z roku 2016. 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v celých €  

 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

651.300 406.918 108% 

 

a) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

307.980 336.976 62,47  % 
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Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 132 250 113 309 85,68 

Požiarna ochrana 1 000 665 66,50 

Správa a údržba pozem.komunikácii 3 000 1 568 52,27 

Odvoz komun.odpadu 27 000 24 345 90,17 

Verejná zeleň 5 100 1 345 26,37 

Verejné osvetlenie 11 000 11 794 107,22 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 26 500 13 715 51,75 

Vzdelávanie - MŠ, ŠKD, ŠJ 97 350 125 148 128,55 

Vzdelávanie – ZŠ 60 800 70 506 115,96 

Starostlivosť o starších občanov 7 800 4 733 60,68 

Spolu 371 800 367 128 107,5 

 

0111- Výdavky verejnej správy 

     Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie – administratívnej budovy OcÚ, 

budovy zdravotného strediska (výdavky sú refundované lekárom) a budovy domu služieb, 

výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky,  cestovné, 

reprezentačné výdavky, kolky, právne služby, poplatky bankám, výdavky na matriku, na 

odber tlače a odbornej literatúry, čistiace a hygienické potreby, výdavky na web stránku obce, 

výdavky na kancelárske stroje a zariadenia, poistné za poistenie majetku obce, mzdy a odvody 

za administratívnych pracovníkov, starostu obce a zástupcu starostu, odmeny poslancov, 

odmeny na dohody, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie pracovníkov 

obce, výdavky na prípravu a vykonanie volieb. 

 
 

0451 – správa a údržba pozemných komunikácii 

     Výdavky na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok 

a dopravné značenie.   

 

0510 - Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi 

     Výdavky na zber, prepravu  a  zneškodňovanie  komunálneho  odpadu  a drobného 

stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, prenájom zberných nádob, zber preprava 

zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz  bioodpadu na 

spracovanie na kompostovisko a výdavky na protipovodňovú ochranu obce. 

 

0620 - Verejná zeleň 

     Výdavky na údržbu a kosenie  verejnej  zelene, ošetrenie a výsadba  zelene,  čistenie  

verejných priestranstiev, nákup lavičiek, košov a kvetináčov, pohonné hmoty – traktor, 

kosenie. 
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0640 – Verejné osvetlenie 

     Výdavky na spotrebu elektrickej energie, správu, údržbu  a  opravy  verejného osvetlenia, 

vianočná výzdoba obce. 

 

0820 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

    Výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska – mzda správcu areálu  

ihriska a prevádzkovej budovy, výdavky na  energie, výdavky       na   kultúrne   a   športové    

podujatia   a   súťaže   organizované   v obci. 

 

09111 – 09601 Vzdelávanie  

      Výdavky na údržbu a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne 

a školského klubu detí výdavky, na mzdy a odvody pracovníkov, kancelárske potreby, 

poštovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na odborné časopisy a knihy, výdavky na 

drobné opravy budovy. 
 

Starostlivosť o starších spoluobčanov 

    Výdavky na opatrovateľskú službu. 
 

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

610 Mzdy a platy 178 000 179 557 100,87 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 51 850 61 014 117,67 

630 Tovary a služby 137 450 123 026 89,51 

640 Bežné transfery 4 500 2 870 63,78 

650 Splácanie úrokov 0 660   

  Spolu: 371 800 367 127 98,74 

 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

     Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce vrátane – matriky a stavebného úradu, 

pracovníkov školstva. 
 

620 -  Poistné a príspevok do poisťovní 

     Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
 

630 - Tovary a služby 

     Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná 

a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 
 

640 - Bežné transfery 

     Jedná sa o poskytnuté dotácie, členské poplatky za členstvo v združeniach, jednorazové 

sociálne výpomoci.    
 

650 - Splácanie úrokov 

    Splátky úrokov z poskytnutého úveru v UniCredit banke. 

 

b) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

  274.000 19.130 7,65 

Kapitálové výdavky  : zakúpenie čerpadla, kosačky, vybudovanie miestnej komunikácie 

A vypracovanie projektovej dokumentácie 
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c) Výdavkové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

5.500 4.332 78 % 

  

    Rozpočet a skutočnosť predstavujú náklady  na splátky istiny úveru v UniCredit banke. 

 

4. Hodnotenie plnenia programov obce 
Obec nemá schválenú programovú štruktúru. 

 

5. Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2017 
 

 

Celkový výsledok hospodárenie obce za rok 2017 bez finančných operácii 

 

Rozpočtové hospodárenie 2017 Suma v € 

Bežné príjmy  spolu 407 302,64 € 

Bežné výdavky spolu 383 455,90 € 

Výsledok bežného hospodárenia                   23 846,74 €  

Kapitálové príjmy spolu                     1 386,00 €  

Kapitálové výdavky spolu                   19 130,09 €  

Výsledok kapitálového hospodárenia -                 17 744,09 €  

Výsledok hospodárenia celkom  prebytok                     6 102,65 €  

 

 

Celkový výsledok hospodárenie obce za rok 2017 vrátane finančných operácii 

 

Rozpočtové hospodárenie 2017 Suma v € 

Bežné príjmy  spolu 407 302,64 € 

Bežné výdavky spolu 383 455,90 € 

Výsledok bežného hospodárenia                   23 846,74 €  

Kapitálové príjmy spolu                     1 386,00 €  

Kapitálové výdavky spolu                   19 130,09 €  

Výsledok kapitálového hospodárenia -                 17 744,09 €  

Výsledok hospodárenia celkom  prebytok                     6 102,65 €  

Príjmové finančné operácie                   45 000,00 €  

Výdavkové finančné operácie                     4 332,00 €  

Výsledok hospodárenia finančných operácií                    40 668,00 €  

Príjmy spolu                 452 302,64 €  

Výdavky spolu                 406 917,99 €  

Hospodárenie obce - prebytok                   45 384,65 €  
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

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. Obec v roku 2017 poskytla príspevok právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  

 

Obec neposkytla príspevok právnickým osobám a ani fyzickým osobám – podnikateľom. 

 

B.  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

P.č. Poskytovateľ  
Účelové určenie 

transferu 

 Suma poskytnutých 

prostriedkov  

 Suma použitých 

prostriedkov  

1. Okresný úrad   Matrika             1 932,00 €              1 932,00 €  

2. Okresný úrad   Evidencia obyvateľstva                374,00 €                 374,00 €  

3. Okresný úrad   Stavebný úrad                288,00 €                 288,00 €  

4. Okresný úrad   Materská škola             1 564,00 €              1 564,00 €  

5. Okresný úrad   Základná škola           54 151,00 €            54 151,00 €  

6. Okresný úrad   voľby VUC                485,00 €                 485,00 €  

                58 794,00 €            58 794,00 €  
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   8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v tis. € – obec 

 
A .Neobežný majetok 1 720,41 A.  Vlastné imanie 590,15 

1. Dlhodobý majetok nehmotný 24,39 1. Výsledok hospodárenia  590,15 

041 - ostaranie dlhodobého NM 24,39 
428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia z 
minulých rokov 629,85 

2. Dlhodobý majetok hmotný 1 605,64 výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie -39,70 

031 · pozemky  131,64 B. Záväzky 38,95 

021 -  budovy, stavby  1 265,99 1. Rezervy 0,75 

022 -  stroje, prístr., zariadenia  22,49 323- ostatné rezervý krátkodobé 0,75 

029 - ostat.dlhod.majetok 2,29 3. Dlhodobé záväzky 3,24 

042 - obstaranie dlhodobého HM  183,23 472 - záväzky zo sociálneho fondu 3,21 

B. Obežný majetok  90,38 379 - iné záväzky 0,03 

1. Zásoby 0,44 4. Krátkodobé záväzky 20,81 

112 - materiál 0,44 331 - Zamestnanci 11,96 

1. Pohľadávky 0,44 336 - Zúčtovanie z orgánmi SP a ZP 7,08 

315 - ost.pohľadávky 0,19 341 - Daň z príjmov 1,77 

318 - pohľadávky - nedaňové príjmy 0,16 Bankové úvery 14,15 

319 - pohľadávky - daňové príjmy 0,09 461 - bankový úver 14,15 

2. Finančný majetok  89,50 C. Časové rozlíšenie 306,75 

211 - pokladnica 0,94 1. Časové rozlíšenie 306,75 

213 - ceniny 1,40 384 - Výnosy budúcich období 306,75 

221 - bankové účty 87,16     

C. Časové rozlíšenie 1,04 
  381 - náklady budúcich období 1,04 
  AKTÍVA BRUTTO 1 721,45     

Odpisy - korekcia -785,62     

AKTÍVA NETTO 935,83 PASÍVA celkom 935,83 

 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Obec má uzatvorenú úverovú zmluvu s UniCredit bankou a.s. 

. 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči  UniCredit banke                                                  14.154,61 € 

 

Príjmy obce za rok 2016 

§ 17 ods. 6 písm. a) zákona 
583/2004 Z.z. 

§ 17 ods. 6 písm. b) zákona 
583/2004 Z.z. 

60% 25% 

                   396 777,00 €                               238 066,20 €                                    99 194,25 €  

Existujúce úvery obce Výška úveru Ročná splátka úveru 

UniCredit banka 18 486,61 € 4 332,00 € 

% zaťaženie obce podľa 
zákona 583/2004 Z.z. 5% 1% 
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10. Uznesenie číslo : ................   schválené dňa : ............................. 
 

Návrh uznesenia:  

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 

obce za rok 2017, uznesenie  č. ........................ zo dňa ......................  

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

 

a. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie b e z v ý h r a d  

b. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s v ý h r a d a m i  

(nehodiace prečiarknúť)  

uznesenie č. ........................ zo dňa ......................  

 

3. prebytok  hospodárenia vo výške 45.384,65 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 z. n. p., bude prevedený do rezervného fondu v roku 2018 

vo výške 45.384,65 €. Finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 45.384,65 € budú 

rozpočtované ako príjmové finančné operácie v roku 2018 a následne použité na kapitálové 

výdavky.  

 

 

Vyvesené: 28.05.2018    Zvesené: 


