Záverečný účet Obce
PUCOV
za rok 2017

Predkladá: Ing. Metod Sojčák
Spracoval: Alžbeta Gašperová
V Pucove dňa 20.5.2018
Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.5.2018
Zvesený: 20.5.2018
Záverečný účet schválený OZ dňa 25.5.2018 uznesením č. 2/2018

Záverečný účet obce za rok 2017
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet Obce Pucov za rok 2017.
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. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Upravený rozpočet bol prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový
rozpočet ako schodkový. Kapitálový rozpočet bol vykrytý nevyčerpanými
prostriedkami z minulého roka prevedenými z rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu na rok
2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2016 uznesením č.
6/2016.
Rozpočet bol zmenený 4 krát:
- prvá zmena schválená dňa 30.6.2017 uznesením č. 3/2017- rozpočtové opatrenie
č. 1
- druhá zmena schválená dňa 30.6.2017 uznesením č. 3/2017- rozpočtové opatrenie
č,. 2
- tretia zmena schválená dňa 14.9.2017 uznesením č. 4/2017- rozpočtové opatrenie
č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2017 uznesením č. 5/2017- rozpočtové opatrenie
č. 4
Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

712098

Rozpočet
po poslednej
zmene
645871

460470
250355
1273
669075

494108
114397
37366
641840

387020
282055
0

409319
227521
5000
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
645871

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

640060,45

99,1

Z rozpočtových celkových príjmov 645871,--€ bol skutočný príjem k 31.12.2017
640060,45 €, čo predstavuje 99,1 % plnenie.
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
494108

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia
98,82

488302,22

a) Daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
328445

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

327784,91

99,8

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 305005,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 305004,82 EUR, čo predstavuje plnenie
na ..100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10241,57 EUR,
čo je ..93,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2922,34 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 7319,23 EUR a dane z bytov boli v sume......0....... EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2017 obec neeviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností.
c) Daň za psa .....427,50 €.................
d) Daň za užívanie verejného priestranstva ...........0..........
e) Daň za nevýherné hracie prístroje ..........0.............
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ..........12111,02 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22581,00

Skutočnosť k 31.12.2017
18988,87

% plnenia
84,09

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.20176 v sume..4250,45........
EUR, čo je 104,69 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume..199,55 EUR a
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príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume..2243,90 EUR a z prenájmu
traktora strojov a zariadení 1807,00 EUR,
.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných .2192,00... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume..2191,50 EUR,
čo je ...99,98. % plnenie.
c)Iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2017
po poslednej zmene
16329

Skutočnosť k 31.12.2017
12546,92

% plnenia
76,83

Jedná sa o poplatky za predaj smetných nádob, elektroodpadu skutočne bolo prijatých
2056,70 € poplatky za MŠ a ŠKD z rozpočtovaných 4740,--€ obec prijala 5010,-- €, stravné
828,80 €, režijné náklady zo ŠJ vo výške 1566,27 €, príspevok z recyklačného fondu vo výške
1027,98 €, vratky zo ZP a za elektrinu vo výške 1918,17 € a ostatné príjmy vo výške 139,-€.
d)prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške 143072,--€ bol skutočný príjem vo výške
141528,44 € čo predstavuje 98,92 %.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma
v EUR
1.
ÚPSVaR Dolný Kubín
10951,00
2.
ÚPSVaR Dolný Kubín
2971,79
3.
ÚPSVaR Dolný Kubín
856,54
4.
Krajský úrad
12,5
5.
Krajský školský úrad
118545,24
6.
Krajský školský úrad
2530,00
7.
8.

Obvodný úrad D. Kubín
ÚPSVaR Dolný Kubín

343,20
251,60

9.
10.
11
11.
12.
13
14.
15

Ob. Úrad D.Kubín
Obvodný úrad Žilina
Krajský úrad
Obvodný úrad D. Kubín
Krajský úrad
Milan Delinčák
Obec Oravský Podzákom
VUC
Spolu:

117,16
36,29
78,50
616,35
2883,00
133,29
260,40
1300,-.140586,86

Účel
Podpora zamestnania
Chránená dielňa
Aktiv. činnosť, dobrovoľ. práca
Vojnové hroby
Školstvo normatívne fin. prostr.
Školstvo nenormatívne
VP,dopravné, knihy
Regop, register adries
Stravné pre deti v HN a školské
potreby
Prídavky Maňáková
PVŠS na úseku ciest
PVŠS – životné prostredie
voľby
Deti 1 rok pred plnením škol. doch.
Ovocné šťavy pre deti MŠ, ZŠ
Stavebný úrad
Šport, kroje, oddychová zóna

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nespotrebované
finančné prostriedky boli presunuté do nasledujúceho roka.
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Obec ostala dar od firmy Bukov – Delinčák Milan na šťavy a ovocie pre deti MŠ a ZŠ vo
výške 133,29 € na ovocné šťavy pre deti v MŠ a ZŠ.
4) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
114397,00

Skutočnosť k 31.12.2017
114392,00

% plnenia
99,99

Textová časť – kapitálové príjmy:
Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, bytov) :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume.0 ,00 EUR, čo je
............. % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných ...300,--...... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 295,00. .EUR,
čo predstavuje ...100... % plnenie.
Príjem vo výške 2,--€ nebol príjem kapitálový, jedná sa o bežný príjem.
Granty a transfery
V roku 2017 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného
prostredia

Suma v EUR akcia
114095,00 Nákup techniky do zberného dvora

2.
3.
4.
5) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
37366,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

37366,23

100

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2017 boli prijaté prostriedky predchádzajúceho roka vo výške 32366,23 EUR .
Jednalo sa o nespotrebované finančné prostriedky základnej školy vo výške 1366,23 €, ktoré
boli použité v súlade so zákonom č. 583/20041 Z.z. a nespotrebovaná dotácia v Základnej
škole . Obec v roku 2017 previedla z rezervného fondu na výstavbu zberného dvora 31000,-€ a obec prijala finančnú zábezpeku vo výške 5 000,--€.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5 zo dňa 10.12.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 31000,-- € na výstavbu zberného dvora. Plnenie bolo v skutočnosti
31000,--€.
Obec v roku 2017 tvorila rezervný fond z prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 1678,44
€. Ďalej previedla na rezervný fond finančné prostriedky vo výške 14 000,--€, ktoré obec
v decembri 2016 použila na úhradu faktúry za rekonštrukciu verejného osvetlenia.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
641840,00

Skutočnosť k 31.12.2017
626180,88

% plnenia
97,56

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
409319,00
398664,78
97,39
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 409319,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 398664,78 € čo predstavuje 97,39 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy 01
108377,00
106199,01
97,99
Výdavky CO 02
6,00
5,9
99,99
Verejný poriadok a bezpečnosť 03,
6825,00
5385,45
78,90
Ekonomická oblasť 04

12230,00

12196,24

99,72

Ochrana životného prostredia 05

19518,00

17975,85

92,09

Bývanie a občianska vybavenosť06
Zdravotníctvo 07
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08
Vzdelávanie - predškolská výchova
0911
Vzdelávanie - základné vzdelanie
0912
Vzdelávanie školský klub 09 501
Školské stravovanie 09 601
Vzdelávanie - školské stravovanie
09602
Sociálne zabezpečenie 10

24050,00

22574,09

93,86

14107,00
65221,00

14087,64
64676,02

99,86
99,16

116467,00

114308,83

98,14

13798,00
17537,00
9023,00

13308,51
17144,91
8994,37

96,45
97,76
99,68

2160,00

1807,96

83,70
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Spolu
Nerozpočtované výdavky ŠJ
potraviny

409319,00

398664,78
19909,77

97,39

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor význammých položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 199409,00,--EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
197752,12 EUR, čo je .......99,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
OcÚ, pracovníkov v školstve , Spoločného stavebného úradu a pracovníkov v rámci projektu
podpora zamestnania.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 77681,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 75248,77
EUR, čo je .....96,86 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných ..123007,00..... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v
sume.116521,72 EUR, čo je ....94,72...... % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných ..9222,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume. 9142,17 EUR,
čo predstavuje ..99,13 % čerpanie. Jedná sa o transfer na spoločný školský úrad pre obec
Oravský Podzámok, transfer na spoločný stavebný úrad, členské príspevky, cestovné pre deti
ZŠ, príspevok narodeným deťom, náhrady príjmu pri PN a príspevok SAD za autobus.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných .....0..... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume...0...EUR,
obec nemá úver ani pôžičku.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
227521,00
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

227516,10

99,99

Funkčná klasifikácia
Verejné osvetlenie 0640
Ochrana životného prostredia 05
Kultrúrny dom, projekt +
rekonštrukcia
Školská jedáleň

rozpočet
3622,00
214499,00
6936,00

skutočnosť
3621,10
214496,56
6935,20

% plnenia
99,97
99,99
99,99

1956,00

1956,00

100,00

Rekonštrukcia kultúrneho domu 0820
40174,00
40174,76
100,00
Čerpanie jednotlivých
rozpočtových položiek
kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu .
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky na zberný dvor a techniku 0510
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup nákladného auta IVECO vo výške 73830,--€, drviča stavebného odpadu vo
výške 46270,--€a výstavba budovy vo výške 94396,56 €.
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania 06
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Predĺženie verejného osvetlenia......3621,10..... EUR,
c)Kultúrny dom
Ide o nasledovné investičné akcie:
- projektová dokumentácia na kultúrny dom
580,--€
- zádverie na KD-modernizácia
6355,20€
d)Školská jedáleň
nákup robota pre ŠJ
1956,--€

3. Finančné operácie
33. Fi3. Finančné operácie
é operácie :
Schválený rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
5000,--

Skutočnosť
k 31.12.2017
5000,--

% plnenia
100

Obec v roku 2017 vrátila prijatú finančnú zábezpeku vo výške 5000,--€ na zakúpenie
kompostérov.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá rozpočtové ani príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2017

488302,22
488302,22

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

Bežný rozpočet
Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2017 vylúčené
Upravený bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

398664,78
398664,78
89637,44
7979,54
81657,90
114392,00
114392,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok

kapitálového rozpočtu

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií (zost. z r. 2016= 1366,23+ FZ+RF
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU BP+KP+NEPOUŽITÉ R. 2016 = 1366,23
VÝDAVKY SPOLU BV+KV
Nevyčerpané BV škola 7960,46€ + PnD19,08 €
Hospodárenie obce Schodok

Nevyčerpané prostriedky z r. 2016 použité v r.
2017
Upravené hospodárenie obce

0

227516,10
227516,10
0,00
-113124,10

113124,10
31466,20

31466,20
37366,23
5000,00
32366,23
604060,45
626180,88
7979,54
31466,20
-1366,23
-30099,97

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 89637,44€, tento sa skladá z prebytku
hospodárenia bežného roka vo výške 81657,90 a nevyčerpané finančné prostriedky účelovo
viazané na rok 2018 vo výške 7979,54,--€. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške
113124,10€.
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Schodok kapitálového rozpočtu v sume 113124,10 € 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. bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný
-

z nevyčerpaných prostriedkov minulého roka určených na školu vo výške 1366,23€

-

z prebytku hospodárenia bežného roka

81657,90€

-

z rezervného fondu vo výške

30099,97 €

Zvyšných nevyčerpaných 900,03 € obec odvedie do rezervného fondu obce .

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond (221160)
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku hospodárenia

Suma v EUR
33870,73
21429,87

- ostatné prírastky prevod na RF)
- príjem poplatkov za vedenie účtu
Úbytky - prevod rezervného fondu na ZBU:

31000,00

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky - poplatky
KZ k 31.12.2017 na účte RF

24300,60

Sociálny fond (472)
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- príspevok pri život. jubileu
- príspevok zamestnancom,
- ostatné úbytky (vianočná besiedka)
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
368,65
2087,60
1427,02
300,00
252,00
477,23
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov

PS k 31.12.2017

KS k 01.01.2017

Majetok spolu

2080560,92

1553 130,41

Neobežný majetok spolu

2031773,30

1484 248,29

Dlhodobý nehmotný majetok

4637,28

0

Dlhodobý hmotný majetok

1932089,22

1389 201,49

Dlhodobý finančný majetok

95046,80

95046,80

Obežný majetok spolu

47331,75

68571,03

Zásoby

2503,02

763,86

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

161,41

116,95

Krátkodobé pohľadávky

1331,81

423,36

Finančné účty

43335,51

67266,86

1455,87

311,09

z toho :

z toho :

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

PASÍVA
Názov

KS k 31.12.2017

ZS k 1.1.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

2080560,92

1553 130,41

Vlastné imanie

766035,50

661934,38

Výsledok hospodárenia

766035,50

661934,38

Záväzky

144949,46

30833,18

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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z toho :
Rezervy

1000,00

1000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

7979,54

1366,23

Dlhodobé záväzky

477,23

368,65

Krátkodobé záväzky

135492,69

28098,30

1169575,96

860362,85

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- rezerva na audit
- štátnym fondom
- ostatné záväzky-. SF
- DDP, odbory
- Preddavky za stravu v ŠJ
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

109605,18
13029,46
8269,08
1634,39
7979,54
1000,00

109605,18
13029,46
8269,08
1634,39
7979,54
1000,00

477,23
209,10
2745,48
144949,46

477,23
209,10
2745,48
144949,46

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Obec neuzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere .
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané podľa osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. a):

Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu Fin 1-12 k 31.12.2016
- Skutočné bežné príjm y obce
-

Suma v EUR
447912,37
447912,37

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

447912,37
0,00

-

Zoistatok istiny z pôžičiek

-

Zostatok istifny z návratných finančných výpomocí

-

Zostatok istiny z in vestičných dodávateľských úverov

-

Zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

-

Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

-

Zostatok istiny z úveru z Environmentálnb eho fondu

Spolu cesková suma dlhu obce k 31.12.2017

0,00

Do celkovej sumy sa nezapoičfítavajú záväzky:
- Z úverov zo ŠFRB obcné nájomné byty
-

Z úveru z Environmentálneho fondu

-

Z bankových úverov na predfinancovanbie projektov EU

-

Z úverov

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2017

istiny Skutočné
bežné
k 31.12.2016

0,00
0,00

príjmy § 17 odst. 6 písm. a)
4479812,37

0,00 %
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b) Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. b):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu Fin 1-12 k 31.12.2017
-skutočné bežné príjmy obce
- Skutočšné bežné príjmy RO

Suma v EUR
447912,37
447912,37

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.,2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- Dotácie na prenesený výkonb štátnej správy

447912,37
106249,04
2311,74

-

Dotácie z MF SR

-

Príjmy z náhradnej výsadby drevín

0,00

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 jednorázového splatenia:
-821004
-821005
-821007
-821009
-651002
-651003
-651004

339351,59

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.,2017

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

0,00

§ 17 ods.6 písm. b)
%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 ani založené právnické osoby- rozpočtové organizácie.

b)Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
16

Poskytovateľ

-1-

ObU

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

Evidencia obyvateľov ROGOP

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

277,20

277,20

0

66,00

66,00

0

117,60

98,52

19,08

- bežné
ObU

Register adries

ObU

PnD osobitný príjemca

KÚ Žilina

Na cestnú dopravu - bežné

36,29

36,29

0

KÚ Žilina

Na vojnové hroby - bežné

12,50

12,50

0

ObU

Ochrany prírody a krajiny -

78,50

78,50

0

ObU

Dotácia na voľby

517,13

517,13

0

UPSVaR

Chránená dielňa § 60

2971,79

2971,79

0

UPSVaR

Podpora zamestnanosti § 54

10951

10951

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť § 52

856,54

856,54

0

ÚPSVaR

Strava pre deti v HN

251,60

251,60

KŠÚ Žilina

Školstvo - normatívne

108545,24

107994,82

550,42

KŠU Žilina

Nenormatívne financie na ZŠ

15413,00

8002,96

7410,04

MVaRR

Na stavebný úrad

240,00

240,00

0

MŽP

Auto, drtič zbrný dvor –

114095,00

114095,00

0

kapitálový výdavok

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v decembri roku 2016 uzatvorila zmluvu s Ministerstvom životného prostredia
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jedná sa
o operačný program - Kvalita životného prostredia spolufinancovaný Kohéznym fondom vo
výške 95 %, obec bude financovať Projekt vo výške 5 % celkovej sumy. Jedná sa o dotáciu
na „Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci PUCOV“. Maximálna výška
príspevku, ktorý poskytne poskytovateľ prijímateľovi je 250 054,--€. Obec v roku 2017
prijala dotáciu vo výške 114095,00 €. Ostatné finančné prostriedky obec dostane v roku
2018.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

3659,60

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
3659,60

Dolný Kubín stav. úrad
Oravský Podzámok
partnerstvo obcí
Or. Podzámok Školský úrad

213,60

213,60

0,--

0,--

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec dostala finančné prostriedky z VUC vo výške 1300,--€. Uvedené
finančné prostriedky použila nasledovne:
Na kultúru – kroje v ZŠ
300,00 €
Na šport – vybavenie posilky
300,00 €
Oddychová zóna pri ZŠ
700,00 €
12.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nezostavovala programový rozpočet.

13.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo
výške
30099,97 €.
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